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I УВОДНИ ДЕО 

 

 

1. Полазне основе за израду Годишњег извештаја о раду школе 

Годишњи извештај о раду школе саставља се као извештај о реализацији Годишњег плана 

рада школе. Годишњи план рада школе представља основни радни инструмент, којим се 

обезбеђује праћење остваривања циљева и задатака васпитно-образовног рада,  као и 

евалуација стручних, руководећих и управних органа школе. Доношење Годишњег плана рада 

је обавеза Школе која је утврђена чланом 62. Закона о oсновама система oбразовања и 

васпитања. Школа је дужна да до 15. септембра донесе Годишњи план рада којим се утврђују 

време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања.  

Годишњи план рада Школа доноси у складу са Развојном планом школе и Школским 

програмом. Годишњи план рада је израђен у складу са  следећим прописима: 

 ПРОПИС ИЗДАЊЕ 

1. 
Закон o oсновама система 

oбразовања и васпитања 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 

др. закон и 6/2020) 

2. 
Закон о основном образовању и 

васпитању 

("Сл. гласник РС", бр. 

55/2013,101/2017, 10/2019 и 27/2018 - 

др. закон) 

3. 
Правилник о општим основама 

школског програма 

(„Сл. гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 5/2004) 

4. Правилник о оцењивању ученика 

у основном образовању и 

васпитању 

"Службени гласник РС", бр. 34 од 17. 

маја 2019, 59 од 22. априла 2020, 81 

од 5. јуна 2020. 



Годишњи извештај о раду школе 

Школска 2020/2021. година 

3 

 

5. 

Правилник о норми часова 

непосредног рада са ученицима 

наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи   

Сл. гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 2/92 и 2/2000) 

6. 
Правилник о програму рада свих 

облика рада стручних сарадника   

"Просветни гласник", бр. 5/2012 од 

19.06.2012. године 

7. 

Правилник о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у 

звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

"Службени гласник РС", бр. 81 од 31. 

августа 2017, 48 од 22. јуна 2018. 

8. 

Правилник о школском календару 

за основне школе са седиштем на 

територији аутономне покрајине 

Војводине за школску 2020/2021. 

годину 

("Сл. лист АП Војводине", бр. 

41/2020) 

9. 

Правилник о плану наставе и 

учења за први циклус основног 

образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први 

разред основног образовања и 

васпитања 

("Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 

15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020) 

10. 

Правилник о измени Правилника о 

програму наставе и учења за 

седми разред основног образовања 

и васпитања 

(„Службени гласник РС– Просветни 

гласник“, број 8/20) 

11. 

Правилник о изменама и допунама 

Правилника о Протоколу 

поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и 

занемаривање 

 („Службени гласник РС“, број 

104/20) 

12. 

Правилник о допунама 

Правилника о програму наставе и 

учења за седми разред основног 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС– Просветни 

гласник“, број 6/20) 

13. 

Правилник о измени Правилника о 

плану наставе и учења за пети и 

шести разред основног 

образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за пети 

и шести разред основног 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС– Просветни 

гласник“, број 6/20) 
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14. 

Правилник о допунама 

Правилника о програму наставе и 

учења за осми разред основног 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС– Просветни 

гласник“, број 6/20) 

15. 

Правилник о допунама 

Правилника о програму наставе и 

учења за трећи разред основног 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС– Просветни 

гласник“, број 6/20) 

16. 

Правилник о допунама 

Правилника о програму наставе и 

учења за четврти разред основног 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС– Просветни 

гласник“, број 6/20) 

17. 

Правилник о општим стандардима 

постигнућа за матерњи језик за 

крај првог циклуса основног 

образовања и васпитања 

 

18. 

Правилник о педагошком 

асистенту и андрагошком 

асистенту 

(„Службени гласник РС“, број 87/19) 

19. 

Правилник о ближим условима у 

поступку доделе јединственог 

образовног броја 

(„Службени гласник РС“, број 81/19) 

20. 
Правилник о јединственом 

информационом систему просвете 
(„Службени гласник РС“, број 81/19) 

21. 

Правилник o   плану наставе и 

учења за ученике седмог и осмог 

разреда основног образовања и 

васпитања обдарне за математику 

( „Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, број 12/19) 

22. 

Правилник o   изменама и 

допунама Правилника о 

наставном плану и програму 

за ученике седмог и осмог разреда 

основног образовања и васпитања 

обдарене за математику 

„Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, број 12/19) 

23. 

Правилник o   измени Правилника 

о наставном програму 

за седми разред основног 

образовања и васпитања 

„Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, број 12/19) 

24. Правилник o  програму наставе и 

учења за предмет Српски као 
( „Службени гласник РС – Просветни 
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страни језик гласник”, број 11/19) 

25. 

Правилник o програму наставе и 

учења за четврти разред основног 

образовања и васпитања 

( „Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, број 11/19) 

26. 

Правилник o допуни 

Правилника о степену и врсти 

образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи 

 ( „Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, број 11/19) 

27. 

Правилник о изменама и допуни 

Правилника о наставном програму 

за осми разред основног 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, број 10/19) 

28. 

Правилник  о програму наставе и 

учења за седми разред основног 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике 

Србије – Просветни гласник”, број 

5/19) 

29. 

Правилник o програму наставе и 

учења за трећи разред основног 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике 

Србије – Просветни гласник”, број 

5/19) 

30. 

Правилник о организацији и 

остваривању наставе у природи и 

екскурзије у основној школи 

(„Службени гласник РС“, број 30/19) 

31. 

Правилник о оцењивању ученика 

у основном образовању и 

васпитању  

(„Службени гласник РС“, бр. 34/2019 

од 17.5.2019. године, ступио је на 

снагу 25.5.2019, а примењује се 

почев од школске 2019/2020. године). 

32. 

Правилник о изменама и допунама 

Правилника о садржају и начину 

вођења евиденције и издавању 

јавних исправа у основној школи 

(„Службени гласник РС“, бр. 55/13, 

101/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 

33. 

Правилник о ближим условима за 

организовање, остваривање и 

праћење исхране у основној 

школи 

(„Службени гласник РС“, бр 68/18) 

 

    

У току школске 2020/2021. године је примењиван нови Правилници о наставном плану у 

првом циклусу за први, други и трећи разред, као и за  пети, шести и седми разред основног 

образовања и васпитања у другом циклусу, док ученици осмог разреда имају измене у смислу 

промене назива предмета као и њиховог статуса. Конкретно се то тиче предмета: Техника и 



Годишњи извештај о раду школе 

Школска 2020/2021. година 

6 

 

технологија, Физичко и здравствено васпитање и Информатика и рачунарство која такође 

прелази у обавезан наставни предмет. Као новину ови правилници предвиђају учење усмерено 

на исходе и пројектну наставу, где ученици постају активни учесници процеса учења. Такође 

се у првом разреду пројектна настава као наставни предмет укида, с тим што као метода рада 

и даље остаје заступљена а уместо овог предмета ће бити уведен нови предмет Дигитални 

свет, који ће ученицима пружити основна знања из те области. Од ове школске године за први, 

други, трећи, пети, шести и седми разред ће се примењивати и нови Правилник о 

оцењивању(„Сл. Глaсник РС“, бр. 34/2019). 

Полазне основе програмирања су биле и Годишњи извештај за претходну школску годину, 

резултати самовредновања, као и закључци и примедбе појединих органа управљања и 

стручних органа школе.  

За примену ових полазних основа при планирању и програмирању рада школе одговоран 

је директор и Школски одбор. 

 

 

 

2. Преглед развоја и рада школе 

              

 Основна школа „Млада Поколења“ налази се у самом центру Ковачице окружена 

зеленилом парка.  У непосредној близини се налазе све јавне установе са којима школа 

успешно сарађује: Дом културе, Галерија наивне уметности, зграда Општинске управе, 

Градска библиотека, предшколска установа, полиција итд. Ковачица је централно место у 

општини, карактеристично мултинационалној, мултиетничкој и мултиконфесионалној 

средини у којој су у службеној употреби 4 језика: словачки, српски, мађарски и румунски.  

     Историјат школе 

       Школа је основана 1803. године, непосредно по оснивању места. Тадашња школа 

имала је само једно одељење. Садашња зграда саграђена је 1961. године и пуштена у функцију 

одмах наредне године, од другог полугодишта. Од 1963. године школа носи име “Млада 

поколења”. Почетком осамдесетих година прошлог века је била преименована у Основну 

школу “Едвард Кардељ”, да би јој 1990. године било враћено име, које и данас носи. 

        Школа данас 

        Садашња школа је основана у складу са Законом о класификацији делатности и о 

регистру јединица разврставања („ Службени лист СРЈ“, бр.31/96 и „Службени гласник РС“, 
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бр.104/09). Врло је пространа, привлачи својом уредношћу и одише пријатном и топлом 

атмосфером. У њој су се школовале многе генерације ученика овог места, а 2003. године, 

школа је уз пригодан културно-уметнички програм и изложбу старих фотографија и ликовних 

радова бивших ученика, прославила 200 година од свог оснивања. 

        Школа је и један од оснивача тзв. Кола братства, у коме је учествовало више од 

десетак школа са територије бивше Југославије. Једном годишње су на сусретима школе 

презентовале свој рад. Да би и будуће генерације наставиле са сусретима који незаборавно 

остају у сећањима учесника, на прослави Дана школе 15. маја 2019. године директор ОШ 

„Аца Алексић“ из Александровца Михајло Милинчић и директорка наше школе Ањичка 

Биреш потписали су протокол о братимљењу.  

      Школа је добитница и многих награда и признања. У скорашње време, 2004. године, 

школа је постала чланица Међународних школа мира које негују ненасилну културу 

понашања а од 2011. је носилац плакете Школа без насиља, чији је главни циљ такође 

ненасилно решавање конфликата. Априла 2016. године школа је добила  сертификат и 

постала партнер „Oracle“ академије, непрофитне организације, чији је циљ едукација младих у 

области компјутерске технологије, чиме је омогућено да ученици школе  савладају разне 

светски признате програме. Ова академија је међу најпризнатијим  ИТ компанијама у свету. 

Школа ради као самостална установа, без подручних јединица, а настава у њој се одвија 

двојезично на српском и словачком наставном језику. Има и одељења деце са сметњама у 

развоју и одељење деце са аутизмом, где се настава реализује на српском наставном језику. 

Такође, у школи је организован и продужени боравак.  

   Ова школа је увек много значила за Ковачицу јер је главни организатор и  носилац 

културних и спортских догађања, као  и многих радних, хуманитарних и осталих акција на 

нивоу места. Из ње су излазиле младе генерације, које би углавном ту остајале,  деловале и 

тиме доприносиле развоју свог места. Запослени у њој се и данас труде да школа има 

заслужен углед у својој средини и заузме у њој значајну улогу. 

    У току школске 2019/2020. Године, дана 16.3.2020. у целој држави проглашена епидемија 

вируса КОВИД 19 и образовно васпитни рад у школама је од 17.3.2020. почео да се одвија на 

даљину што се у нешто измењеном облику наставило и током школске 2020/2021. године. У 

складу са тим, наша школа, њени ученици и наставници су почели са онлине наставом и са 

праћењем ТВ наставе. Иако је било доста потешкоћа, школска година 2020/2021. је приведена 

крају са успехом. 
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3.Бројно стање ученика, одељења и типови одељења   
 

 

У школу је у редовну наставу уписано укупно 420 ученик, на основу којих је 

формирано 24 одељења редовне наставе. 

 

У одељења ученика са посебним потребама, уписано је 7 ученика, на основу којих су 

формирана 2 одељења ученика са посебним потребама, 

 

Школа има и 1 одељење ученика и омладине са аутистичним сметњама, које похађају 3 

ученика. 

 

Школа има организован и продужени боравак - 1 одељење са укупно 30 ученика. 

 

Школска 2020/2021. година отпочела је рад са укупно 430 ученика и они су 

распоређени у 27 одељења. 

 

      Бројно стање ученика по редовним одељењима с обзиром на наставни језик 

 

РАЗРЕД 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. УКУПНО 

Број одељења 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Број ученика-сл. ј. 29 39 46 32 37 34 32 38 287 

Број ученика-срп.ј 19 14 25 13 15 15 12 20 133 

УКУПНО 48 53 71 45 52 49 44 58 420 

 

      Oдељења ученика редовне наставе, на нивоу школе укупно је 420 ученика: 

- 16 одељењa са словачким наставним  језиком (која обухватају 287 ученика) и  

- 8 одељења са српским наставним језиком (која обухватају 133 ученика).  

     

 

      Одељења ученика са посебном потребама имају 2 комбинована одељења у којима је 

настава разредна а наставни језик је српски: 

 -    1 одељењe првог циклуса са 4 ученика (3 ученикa и 1 ученица)  

 -    1 одељење другог циклуса са 3 ученика (3 ученикa) 

 

      Одељење ученика са аутистичним сметњама похађа 3 ученика а настава је разредна и 

организована као полудневни боравак, у једној смени. Изводи се на српском наставном језику 

у виду разредне наставе (по новом програму) и као I. степена  (првог – припремног нивоа) са 

елементима II. степена (по старом програму). 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РЕДОВНИМ ОДЕЉЕЊИМА с обзиром на пол 

 

РАЗРЕД 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. УКУПНО 

Број одељења 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Број ученика-М 25 24 39 24 27 25 20 31 215 

Број ученица-Ж 23 29 32 21 25 24 24 27 205 

УКУПНО 48 53 71 45 52 49 44 58 420 



Годишњи извештај о раду школе 

Школска 2020/2021. година 

9 

 

 

Р  А  З  Р  Е  Д 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

I 

М+Ж 

II 

М+Ж 

III 

М+Ж 

IV 

М+Ж 

V 

М+Ж 

VI 

М+Ж 

VII 

М+Ж 

VIII 

М+Ж 
ОДРАСЛИ УКУПНО 

 1 

Словачки 

наставни ј. 

29 39 

 

 

46 

 

32 37 34 32 38 0 

267 

2 

Српски      

наставни 

језик 

19 14 25 13 15 15 12 20 0 

133 

Укупно: 48 53 71 45 52 49 44 58 0 420 
Одељење    

деце са ПП - 

српски 

0 1 0 1 1 0 1 3 0 
7 

Одељење 

уч.са 

аутизмом - 

српски 

0 0 1 0 1 1 0 0 0 

3 

УКУПНО 48 54 72 46 54 50 45 61 0 430 

 

ПРВИ ЦИКЛУС РЕДОВНИХ ОДЕЉЕЊА:    М: 112   Ж: 105       Укупно: 217 

ДРУГИ ЦИКЛУС РЕДОВНИХ ОДЕЉЕЊА:    М: 103   Ж: 100      Укупно: 203 

 

ОДЕЉЕЊА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА: 

ДАРИНА ДОША СТАНО 

2. разред: М: 1 

4. разред: М: 1   

5. разред: М: 1 

7. разред: Ж: 1  

Укупно: 4 

АНА БАБКА 

8. разред: М: 3 

Укупно: 3 

 

 

 

НАДА ГОГОШ 

Аутизам:  

М: 2 

Ж: 1 

Укупно: 3 

 

МЕСТО СТАНОВАЊА (ученици – путници) 

Већина ученика школе је из Ковачице, али имамо и ученике-путнике. 

Ученици – путници 

Презиме и име Путује из места Разред 

Микља Силвија VII-3 Уздин 7 

Микља Иринел VIII-4 Уздин 
Одељење ученика са 

сметњама у развоју 

Никола Баттал IV-4 Дебељача 
Одељење ученика са 

сметњама у развоју 

Владимир Вилчек II-4 Дебељача 
Одељење ученика са 

сметњама у развоју 
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Укупно: 2 места 4 ученика 

     

   Путне трошкове путовања сноси СО Ковачица. 

 

 

4. Делатност школе 
 

 

Основна школа „‟Млада поколења‟‟ се налази у Ковачици у улици Маршала Тита бр 33. 

Школа је државна установа, која у свом саставу има редовна и специјална одељења. Она  

испуњава све прописане услове за рад: назив, седиште и врсту установе, програм образовања 

и васпитања, језик на коме ће се остваривати васпитно образовни рад, довољан број ученика, 

простор, опрему, наставна средства, наставнике и стручне сараднике у складу са прописаним 

стандардима, обезбеђена средства за рад, обезбеђене хигијенско-техничке услове у складу са 

законом и прописима којима се уређује ова област. 

 

 

 5. Услови рада школе 

 

5.1. Услови средине у којој школа ради 

 

Општина Ковачица, као и истоимено насељено место, смештени су у центар 

јужнобанатског округа, са Панчевом, Зрењанином и Вршцем као најближим градским 

срединама. Осим тога, Ковачица је само педесетак километара удаљена од главног града 

Србије, Београда. 

Популација Ковачица је радничка и пољопривредна. Као и све војвођанске средине и 

наша пати од депопулационих тенденција, како због тзв. беле куге тако и због исељавања 

мештана у градове и иностранство.  

Поштујући специфичности средине, школа поклања велику пажњу квалитетном 

образовно-васпитном раду али и неговању културних традиција свих народа и националних 

мањина. У школи се настава изводи на словачком и српском језику, изучавају  се  енглески 

и немачки језик, а у оквиру изборних и факултативних предмета, ученици  се могу изјаснити 

и за језик са елементима националне културе (словачки и ромски). 

Просторни и материјално-технички услови рада 
 

 Образовно-васитни рад школе одвијао се у два објекта: у згради школе, и у згради у 

школском дворишту, чији је један део адаптиран за рад са ученицима са аутистичним 

сметњама. Школа има и спортске терене у школском дворишту, а окружена је зеленим 

површинама. Школа је задњих година доста средстава уложила у реновирање и поправку 

зграде, тако да су видно побољшани услови рада и амбијент.  
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У згради школе постоји 16 учионица, библиотека са читаоницом, мултимедијална 

учионица,  учионица за информатичко образовање, радионица за техничко образовање, 

фискултурна сала, кухиња са трпезаријом, санитарни чворови, котларница, канцеларијски 

простор за директора, секретара школе-правника, административног радника, књиговођу, 

стручне сараднике, зборница, простор дограђен и адаптиран за изборну наставу, учионица за 

продужени боравак, архива, простор за техничку службу  и неколико помоћних просторија. 

Настава се одвија у следећим учионицама: 

Специјализоване учионице и кабинети 

Редни 

број 
Назив објекта 

Број  

просторија 
А* Б* 

 Специјализоване учионице     

Школски простор Изражено у м
2
 

Површина школске зграде 3 783. 

Површина спортских терена 1 636. 

Зелене површине 7 977. 

Укупно: 13 396. 

Школска зграда Број Изражено у м
2
 

Учионица 16 908. 

Радионица 1 68. 

Библиотека-медијатека 

са читаоницом 

1 73. 

Сала за физичко 

васпитање 

1 606. 

Кабинети 6 264. 

Остале просторије 

(управа школе, 

просторије стручних 

сарадника) 

7 1 620. 

Кухиња са трпезаријом 1 244. 

Укупно: 32 3 783. 
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и кабинети за: 

1. Српски језик 2 2  

2. Словачки језик 2 2  

3. 
Страни језик - енглески и 

немачки 

2 2  

4. Математика 2 2  

5. Физика 1  1 

6. Хемија 1  1 

7. Биологија 1  1 

8. Информатика (стара) 1 1  

9. Историја 1 1  

10. Географија 1 1  

11. Музичка култура 1 1  

12. Ликовна култура 1 1  

13. Техничко образовање – 

радионица 

1  1 

14. Информатика: интерактивна 

учионица са библиотеком 

1 1  

15. Библиотека са читаоницом 1 1  

16. Учионица за ученике са посебним 

потребама 

1  1 

17. Учионица за изборну наставу 1  1 

Укупно: 21 15 6 

Напомена: 

А* учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без 

помоћне просторије. 

Б*  специјализоване учионице са адекватном помоћном просторијом. 

 

Напомена: У кабинету информатике је смештен део књига и наставна средства које школа 

поседује, тако да простор библиотеке обухвата две просторије: читаоницу и мултимедијалну 

учионицу. По потреби, простор се користи за организовање књижевних вечери, промоција и 

других дешавања. Библиотека поседује комплетну лектиру, стручне књиге и часописе, као и 

већи број књига белетристике. Чланови библиотеке су сви ученици и наставници. 
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Спортске сале и терени   

Редни 

број 
Назив наставног објекта Број  А* Б* 

1. Фискултурна сала 1  1 

2. Свлачионице 2  2 

3. Купатила 3 3  

4. Справарница 1 1  

5. Просторија за наставника 1 1  

6. Помоћне просторије 2  2 

7. 
Спортски терен за мали фудбал  

и рукомет 

1 1  

8. Терен за одбојку 1 1  

9. Терен за кошарку 1 1  

 Укупно: 13 8 5 

Напомена: 

А* Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине спортове). 

Б*  Задовољавајућа опремљеност, веома оскудна опрема и справе. 

 

Просторни услови за реализацију социјалне функције школе, збрињавања деце-исхрана и 

боравак 

 

Редни 

број 
Назив објекта Број  А* Б* 

1. Кухиња 1 1  

2. Трпезарија 1 1  

3. Продужени боравак 1  1 

 Укупно: 3 2 1 

Напомена: 

А* Постоје савремени уређаји и опрема. 

Б*  Није опремљена у довољној мери. 
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Амбуланта: Надлежни дечји лекар и зубар раде у Дому здравља. 

 

Помоћни простори, оставе и ходници 

Редни 

број 
Назив објекта Број  А* Б* В* 

1. Холови 2 1 1  

2. Ходници 5  2 3 

3. Архива 1  1  

4. Кутак за школски разглас 1  1  

5. Просторија за техничку службу 1   1 

6. Санитарне просторије 4 4   

7. Котларница 1    

8. Радионица за школског мајстора 1   1 

 Укупно: 16 5 4 5 

Напомена: 

Холови 

А* Опремљени изложбеним витринама и седиштима за пријем родитеља и одмор 

ученика. 

Б*  Опремљени изложбеним витринама. 

В* Нису опремљени адекватном и функционалном опремом. 

Ходници 

А* Опремљени клупама за релаксацију. 

Б*  Постоје слике и изложбени панои. 

В* Нема изложбених паноа већ ходници служе само за комуникацију. 

 

Зборница, директор, стручни сарадници и административни блок 

Редни 

број 
Назив објекта Број А* Б* 

1. Наставничка зборница 1 1  

2. Кабинет директора 1 1  
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3. Кабинет психолога и педагога 1 1  

4. Кабинет правника 1 1  

5. Кабинет  рачуновође 1 1  

6. Кутак за пријем родитеља у холу школе 1  1 

7. Канцеларија за административног радника 1 1  

 УКУПНО: 7 6 1 

Напомена: 

А* Опремљене простором за приручну документацију наставника (регистре, припреме 

планова, радне свеске, приручна библиотека и слично).  

Б* Сем седишта нема посебне и савремене опреме. 

 

У згради у школском дворишту,за ученике са аутистичним сметњама, опремљена је 

просторија за боравак деце, са трпезаријом и санитарним чвором. Део ове зграде уступљен је 

Удружењу жена, које су адаптирале и уредиле просторије и околину зграде. 

Разредна настава је у згради школе и користи исте учионице, само у супротној смени, 

осим кабинета: музичке културе, хемије, физике, техничког и информатичког образовања, 

који нису намењени и прилагођени млађем узрасту. 

     Наставници разредне наставе у раду са ученицима користе посебна наставна средства 

и дидактички материјал за разредну наставу, али и потребна наставна средства из кабинета и 

специјализованих учионица, по договору са предметним наставницима. 

Наставна средства 

Просторија 

(канцеларија или 

кабинет или учионица) 

Рачунари  Остала средства напомена 

Канцеларија психолога и 

педагога 

1 десктоп рачунар 

за педагога 

1лаптоп рачунар 

за психолога 

2 штампача 
1 неисправан 

десктоп рачунар 

Кабинет за музичку 

културу 

1 рачунар Интерактивна 

табла 

Хармоника 

Пројектор 

Клавир 

- 
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Зидно платно 

Касетофон 

Звучници  

Кабинет за словачки 

језик - 1 
1 рачунар 

Пројектор 

Интерактивна 

табла 

 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 3. 

разреда 

Кабинет за словачки 

језик - 2 
1 рачунар 

Пројектор 

Интерактивна 

табла 

 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 3. 

разреда 

Кабинет за српски језик 

- приземље 
1 рачунар 

Пројектор 

Интерактивна 

табла 

 

лаптоп рачунар 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 3. 

разреда 

Кабинет за ликовну 

културу 
1 лаптоп рачунар 

Телевизор 

Графичка преса 

Пројектор 

Интерактивна 

табла 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 4. 

разреда 

Кабинет за биологију 1 рачунар 

Интерактивна 

табла 

Сталак за 

пројекцију 

Модел човека 

мали 

Костур човека 

Микроскоп 

монолуларни 

Микроскоп 

школски 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 4. 

разреда 
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Микроскоп 

Телевизор 

Срце велико 

Лутка за прву 

помоћ 

Модел уха 

Зоологија 

Пројекционо 

платно 

Кабинет за техничко 

образовање 
 

Телевизор 

Макета 

раскрснице 

 

 

Кабинет за математику - 

1 
1 рачунар 

Пројектор 

Лаптоп  

1лењир 

5 троугла 

Угломер 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 1. 

разреда 

Кабинет за математику - 

2 
1 рачунар 

Пројектор 

Интерактивна 

табла 

Лењир 

6 троугла 

шестар 

2 угломера 

 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 4. 

разреда 

Кабинет за српски као 

нематерњи  
1 рачунар 

Пројектор 

Пројекционо 

платно 

 

Лаптоп  

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 2. 

разреда 
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3 троугла 

2 угломера 

 1 шестар за 

таблу 

Жичана 

геометријска 

тела 

Кабинет за информатику 

- 1 

 рачунар 

Рачунар са 25 

радних места 

 

Интерактивна 

табла 

Пројектор 

Роботи (м бот) - 

5 комада 

Гизмо робот 

Microbituredjaji 

Кабинет са 

библиотеком 

Библиотека - читаоница 
1 десктоп рачунар 

 

Апарат за 

пластифицирање 

Апарат за 

коричење 

Колор штампач 

(у квару) 

Пројекционо 

платно 

Пројектор 

Скенер 

Пијанино  

Читаоница се 

користи за 

седнице 

школских 

тимова, већа и 

актива 

Пиано je 

власништвo 

Дечјег 

фолклорног 

ансамбла 

„Влочка“ 

Кабинет за историју 1 рачунар 

Телевизор 

Пројектор 

Историјске карте  

Сталак за карте - 

велики 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 1. 

разреда 

Кабинет за географију 1 лаптоп рачунар 
Пројектор  

Глобус велики 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 2. 
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Сталак за 

пројектор 

Географске 

карте 

Интерактивна 

табла 

Звучници 

разреда 

Кабинет за енглески 

језик 
1 рачунар  

Бела табла 

Паметна табла 

Пројектор 

Телевизор 

Касетофон 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 2. 

разреда 

Кабинет за немачки 

језик 

1 лаптоп рачунар   

1 десктоп рачунар 

Пројектор 

Носач за 

пројектор 

Касетофон 

Пројекционо 

платно 

Кабинет је и 

учионица за 

ученике 2. 

разреда 

Кабинет за информатику 

– стара информатика 

5 десктоп 

рачунара 

10 рачунара (тзв. 2 

у 1 рачунари) 

1 лаптоп рачунар  

Скенер 

Штампач 

Пројектор 

Касетофон 

Сталак за 

пројектор 

Кабинет је и за 

наставу 

Техничког 

образовања 

Кабинет за физику 1 рачунар 

Аспектомат - 6 

ком. 

Пројектор 

Волтметар -  

5 ком. 

Волтметар – 2 

комада 

Амперометар - 4 
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комада 

Динометар – 5 

комада 

Динометар – 20н 

Динометар 5н 

Генератор мотор  

Комплет за 

електричну 

струју 

Оптичка клупа – 

2 комада 

Комплет 

механика 

Хидраулична 

преса 

Индуктор 

Теслин 

трансформатор – 

2 комада 

Калорика 

комплет 

Комплет цеви за 

гасове  

Комп котурови 

Телеграф 

Модел парне 

машине 

Сијалице – 4 

комада 

Стрма раван 

Енергетски блок 

Галванометар 

Милиметар 

Трансформатор 
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Модел 

електромотора 

Комплет за 

равнотежу 

Модел 

центрифуге 

Комплет 

електротехникС

и. Мере 

Електорскоп 

Електрично 

клатно – 6 

комада 

Комплет магнета 

Прибор за 

цртање 

Чаше – 2 комада 

Мензуре – 4 

комада 

Кабинет за хемију 1 лаптоп 

Пројектор 

Вага 

Модел човека 

велики 

Телевизор  

- 

Зборница 

2 десктоп 

рачунара 

1 лаптоп рачунар 

Зидно платно 

Пројектор 

Телевизор 

Штампач  

Касетофон 

- 

Канцеларија директора 
1 рачунар 

1 лаптоп 

Штампач  

 
- 

Канцеларија правника 1 рачунар 
  Штампач 

2 звучника 
- 
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Канцеларија 

административног 

радника 

1 десктоп рачунар 

 

Штампач  

Штампач за 

уплатнице 

 

- 

Канцеларија рачуновође 1 рачунар Штампач   

Продужени боравак - 
Телевизор  

2 Видеоплејера  

Средства у 

веома лошем 

стању. 

Одељење деце са 

сметњама у развоју 
1 рачунар 

Касетофон 

Телевизор-неисп

раван 

Бела табла 

- 

Одељење деце и 

омладине са аутизмом 
1 рачунар 

Телевизор 

Касетофон 

Видео камера 

- 

 

Школа поседује један разбој за ткање, који се може искористити у ликовним радионицама 

и практичном раду са ученицима у одељењу са сметњама у развоју.  

Продужени боравак је опремљен адекватним намештајем и располаже са преко 200 разних 

учила, логичких и забавних игара, макета и дечјих играчака, а ту се налази и појачало са 

звучницима. 

Школа је покривена интернет мрежом и видео надзором, као и WF уређајем, а у три 

кабинета математике,  у хемији, физици и кабинету информатике (старом) постоје уграђени 

клима уређаји. Такође, има и електронско звоно са рачунаром и ТВ пријемником, који се 

користе и у сврхе обавештавања.  

Сваке године, школа се претплаћује и на разне дечје часописе Zorničkaи  Vzlet, као и на 

просветне часописе: Просветни преглед,  Педагогија,  Математички лист, Образовни 

информатор, Школски час,  и сл. Од недељне штампе:  Hlas ľudu. 
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5.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

1. Директорка школе 

Редни број 
Презиме и 

име 

Стручна 

спрема 
Степен 

Предмет 

који предаје 
% 

1. 
Биреш 

Ањичка 

Професор 

биологије и 

хемије 

VII / 100% 

 

2. Стручни сарадници 

Редни 

број 
Презиме и име Стручна спрема Степен % 

Ангажовање 

у другој 

школи % 

1. Ушјак Вјера 
Дипломирани 

психолог 
VII 100% / 

2. Такач Јанко 
Дипломирани 

педагог 
VII 50% 50% 

3.  Весна Петров 

Дипломирани 

психолог/мастер 

менаџер 

VII 

Школски 

психолог-при

правник 

стажиста  

 

 

3. Запослени у настави 

Редни 

број 
Презиме и име Стручна спрема 

Степе

н 

Предмет који 

предаје  
% 

1. Кукучка Ана 
Професор 

разредне наставе 
VII Разредна настава 100% 

2.  Томан Вијера 
Професор 

разредне наставе 
VII 

Српски као 

нематерњи језик 

у првом циклусу 

основног 

образовања и 

васпитања 

100%  

3. 
Станисављевић 

Гордана 

Професор 

разредне наставе 
VII Разредна настава 100% 

4. Шимак Катарина Професор VII Разредна настава 100% 
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разредне наставе 

5. Халупа Јармила 
Професор 

разредне наставе 
VII Разредна настава 100% 

6. Мравик Иванка 
Наставник 

разредне наставе 
VI Разредна настава 100% 

7. Светлик Зузана 
Професор 

разредне наставе 
VII Разредна настава 100% 

8. 
Петрикова 

Зузана 

Професор 

разредне наставе 
VII Разредна настава 100% 

9. Павела Ката 
Професор 

разредне наставе 
VII Разредна настава 100% 

10. 
Чипкар – 

Фаркаш Ана 

Професор 

разредне наставе 
VII Разредна настава 100% 

11.  
Каркушова 

Катарина 

Професор 

разредне наставе 
VII Разредна настава 100% 

12. 
Сладечек 

Оливера 

Наставник 

разредне наставе 
VI Разредна настава 100% 

13.  
Котвашова 

Марија 

Професор 

словачког језика 

и књижевности 

VII 

Словачки језик и 

књижевност 

Библиотека 

Словачки језик са 

елементима 

националне 

културе  

До 25.11.2020. 

због одласка у 

старостну 

пензију 

100% 

14. Хркова Ана 

Професор 

словачког језика 

и књижевности 

VII 

Библиотека 

Словачки језик и 

књижевност 

Словачки језик са 

елементима 

националне 

културе  

120% 

15. 
Пољак - Хркова 

Ева 
Професор 

словачког језика 
VII 

Словачки језик и 

књижевност 
103% 
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и књижевности Словачки језик са 

елементима 

националне 

културе 

Библиотека 

Српски као 

нематерњи језик 

у другом циклусу 

16. 
Кирић 

Властислава 

Професор 

Југословенске 

књижевности и 

српског језика 

VII 

Српски језик и 

књижевност 

Српски као 

нематерњи у 

другом циклусу 

 

100% 

17. Лукић Јелена 

Професор 

српског језика и 

књижевности 

VII 
Српски језик и 

књижевност 
105,55%  

18. 
Радојковић 

Слађана 

Наставник 

разредне наставе 
VI Разредна настава  

100%  

 

19. 
Брезинова 

Татјана 

Професор 

енглеског језика 
VII Енглески језик 100% 

20. Каркуш Евка 

Професор 

енглеског језика 

и књижевности 

VII 

Енглески језик и 

у првом и у 

другом циклусу 

53,33% 

21. Бабкова Марина 
Професор 

разредне наставе 
VII 

Енглески језик у 

првом циклусу 
100% 

22. Путник Зузана 

Професор 

словачког језика 

и књижевности 

VII 

Изборни предмет 

- Грађанско 

васпитање 

Словачки језик и 

књижевност 

Словачки језик са 

елементима 

националне 

културе 

 

106,66% 

23. Коцић Светлана 
Мастер професор 

немачког језика 
VII 

Немачки језик 

Библиотека 

88,89% 

10% 
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24. Весна Петров 

Дипломирани 

психолог/мастер 

менаџер 

VII Библиотека 

10% 

Замена 

одсутног 

запослено

г 

25. Марија Блажић 
Матурант 

гимназије 
IV Немачки језик 

44,44% 

Замена 

одсутног 

запослено

г 

26. 
Микулић 

Катарина 

Професор 

математике 
VII Математика 111,11% 

27. Шимек Владо 

Професор 

математике и 

рачунарства 

VII 
Математика 

Информатика 
126,26% 

28. Томаш Јано 

Дипломирани 

инжењер 

машинства 

VII 

Математика 

Физика 

Немачки језик 

44% 

20% 

44,44% 

Замена 

наставниц

е на 

одсуству 

29. Борислав Жарков 
Дипломирани 

метеоролог 
VII Математика 44,44% 

30. Грозданић Ненад 

Професор физике 

и основа технике 

за основну школу 

VII Физика 30% 

31. Ушјак Растислав 

Мастер професор 

технике и 

информатике 

VII 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

20% 

32. Фаркаш Јожо 

Професор 

техничког 

образовања 

VII 

Техника и 

технологија 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

100% 

33. Омаста Евка 

Професор 

биологије и 

хемије 

VII 
Биологија 

 

70%  
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Хемија 40% 

34. Сабо Јанко 

Професор 

биологије и 

хемије 

VII 
Биологија 

Хемија 

50% 

20% 

35. 
Тимотијевић 

Зорица 

Професор 

географије 
VII Географија 40% 

36. Омаста Елена 

Професор 

географије и 

информатике 

VII Географија 65% 

37. Томаш Павел ст. Учитељ музике IV 

Музичка култура 

Библиотека 

До 28.12.2020. 

збод одласка у 

превремену 

пензију 

70% 

10% 

38. Бојковић Сања 
Мастер ликовни 

уметник 
VII 

Ликовна култура 

Изборни предмет 

– Цртање, 

сликање, вајање 

Грађанско 

васпитање 

75% 

 

10% 

 

20% 

39. Урбан Павел 
Професор 

физичке културе 
VII 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

100% 

40. Томаш Мирослав 
Професор 

физичке културе 
VII 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

80% 

41. 
Доша – Стано 

Дарина 

Дипломирани 

дефектолог - 

олигофренолог 

VII 

Дефектолог у 

одељењу деце са 

сметњама у 

развоју (мл.гр.) 

100% 

42. Ана Бабка 
Медицинска 

сестра - техничар 
IV 

Наставник у 

одељењу деце са 

сметњама у 

развоју (ст.гр.) 

 

 

 

100% 

 

43. Гогош Нада Дипломирани VII Дефектолог у 

одељењу са 
100% 
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дефектолог аутизмом 

44. Срдић Ана 
Фармацеутски 

инжењер 
VII 

Верска настава – 

словачка 

евангелистичка 

Физика 

20% 

 

 

60% 

45. 
Тодоровић 

Веселин 
Јереј IV 

Верска настава - 

православна 
15% 

46. Шајн Љиљана Преводилац IV 
Изборна настава 

– Ромски језик 
20% 

47. Чех Тања 
Медицинска 

сестра - васпитач 
IV 

Медицинска 

сестра – васпитач 

у одељењу деце 

са аутизмом 

100% 

48. Куталек Зузана 
Професор 

историје 
VII Историја 30% 

49. 
Светлик 

Желмира 

Професор 

историје 
VII Историја 35% 

50. Јурица Мирослав 
Професор 

историје 
VII Историја 40% 

51. Томаш Павел мл. 
Мастер музичке 

педагогије 
VII 

Музичка култура 

Од 22.01.2021. 

5% 

75% 

52. 
Валовец 

Виерослава 

Професор 

разредне наставе 
VII 

Продужени 

боравак 
100% 

53. 
Шипицки 

Татјана 

Професор 

разредне наставе 
VII 

Српски као 

нематерњи језик у 

првом циклусу 

основног образовања 

и васпитања – 

замена одсутног 

запосленог  

100% 
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4. Ненаставно особље 

Редни 

број 

Презиме и 

име 

Стручна 

спрема 
Степен Радно место % 

1. 
Шипицки 

Јармила 

Мастер 

правник 
VII Секретар установе  100% 

2. 
Мађарев 

Виерослава 

Дипл. 

економиста  
VII 

Дипломирани 

економиста за 

финансијско 

рачуноводствене 

послове 

100% 

3. 
Зорица 

Матовић 
Економиста VI 

Дипломирани 

економиста за 

финансијско 

рачуноводствене 

послове 

100% 

Замена 

одсутног 

запосленог 

4. 
Томанова 

Данка 

Матурант 

гимназије 
IV 

Референт за 

правне кадровске 

и 

административне 

послове 

100% 

5. 
Корењ 

Мирослав 

Ауто- 

механичар и 

испит за 

ложача 

I 

Домар/мајстор 

одржавања 

 

Спремач 

50% 

 

50% 

6. Цицка Јурај НК - радник I 

Домар/мајстор 

одржавања 

 

Спремач 

50% 

 

50% 

7. 
Северини 

Златко 
НК - радник I 

Домар/мајстор 

одржавања 
100% 

8. 
Бабкова 

Кветослава 
НК - радник I Спремачица 100% 

9. Барцова Ана НК - радник I Спремачица 100% 

10. 
Стојиљковић 

Даница 
НК - радник I Спремачица 100% 

11. Каркуш Ана НК - радник I Спремачица 100% 
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12. 
Ђурковски 

Мариа 
НК - радник I Спремачица 100% 

13. Раго Ана 
Средње 

образовање 
IV 

Куварица – 

сервирка 

Спремачица 

61,50% 

 

38,50% 

14. 
Барцова 

Мариа 

Средње 

образовање 
IV 

Куварица – 

сервирка 

Спремачица 

61,50% 

 

38,50% 

15. Чех Ружена НК - радник I Спремачица 93%  

16. 
Катарина 

Ковач 
НК - радник I Спремачица 100%  

 

Напомене: 

Обавезни изборни предмет Веронауку је предавао свештеник православне вероисповести 

Тодоровић Веселин, док је веронауку евангелистичке вероисповести предавала наставница 

Ана Срдић, а за њихово постављање је била надлежна црква. 

Радника обезбеђења – школског полицајца Јан Светлика – је обезбедила Општина. 

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА И ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 

 

Подела одељења и предмета на наставнике 

Ред. 

број 
Наставник Разред Предмет 

Старешин

ство 

1.  Шимак Катарина I-1 Разредна настава I-1 

2.  Халупа Јармила I-2 Разредна настава I-2  

3.  Мравик Иванка I-3 Разредна настава I-3 

4.  Светлик Зузана II-1 Разредна настава II-1 

5.  Петрикова Зузана II-2 Разредна настава II-2 

6.  Павела Ката II-3 Разредна настава II-3 

7.  
Чипкар – Фаркаш 

Ана 
III-1 Разредна настава III-1 
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8.  
Каркушова 

Катарина 
III-2 Разредна настава III-2 

9.  Сладечек Оливера III-3 Разредна настава III-3 

10.  Кукучка Ана IV-1 Разредна настава IV-1 

11.  Радојковић Слађана IV-2 Разредна настава IV-2 

12.  
Станисављевић 

Гордана 
IV-3 Разредна настава IV-3 

13.  Котвашова Марија 

 

8/1 (4.ч.)    

 

Словачки језик и 

књижевност 

 

VIII-1 

До 

25.11.2020. 

због 

одласка у 

старостну 

пензију 

 

Библиотека 78,88% 
Библиотека 

 

14.  Хркова Ана 

5/1, 5/2, 6/1, 6/2   

(18 ч.) 

 

Словачки језик и 

књижевност 

 

 VI-1 

1/3, 2/3, 3/3, 4/3  

(4 ч.) 

 

Словачки језик са 

елементима 

националне 

културе 

15.  
Пољак - Хркова 

Ева 

1/3, 7/3, 8/3, ( 4 ч. ) 

 

Словачки језик са 

елементима 

националне 

културе 

/ 

8/1 ( 4 ч. ) 
Словачки језик и 

књижевност 

 

8/1 (2 ч.) 

 

Српски језик као 

нематерњи 

Библиотека 50% Библиотека 

1/1, 1/2, 2/1, 2/2,  

3/1, 3/2, 4/1, 4/2 

 (20 ч.) 

Српски језик као 

нематерњи 

Замена за Томан 
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Вијеру 

16.  Путник Зузана 

5/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 

8/2  ( 4 ч.)  

Грађанско 

васпитање 

VIII-2 
7/1, 7/2, 8/2 (12 ч. ) 

Словачки језик и 

књижевност 

5/3, 6/3 (4 ч.) 

Словачки језик са 

елементима 

националне 

културе 

17.  

 

 

Кирић Властислава 

 

6/3, 7/3, 8/3 (12 ч. ) 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

VI-3  

5/2, 6/2 ( 6 ч.) 

 

Српски језик као 

нематерњи 

 

18. 

 

Лукић Јелена 

5/3 (5 ч.) Српски језик и 

књижевност 

    V-3 
5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/2  

(14 ч.) 
Српски језик као 

нематерњи 

19. Томан Вијера 
1/1, 1/2, 2/1, 2/2,  

3/1, 3/2, 4/1, 4/2  

(20 ч.) 

Српски језик као 

нематерњи  / 

20. Шипицки Татјана 

 

1/1, 1/2, 2/1, 2/2,  

3/1, 3/2, 4/1, 4/2 

(20 ч.) 

Српски језик као 

нематерњи 

Замена за Томан 

Вијеру 

/ 

21. Брезинова Татјана 

 

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 

6/3, 7/1, 7/2, 7/3 (18 ч.) 

Енглески језик VII-1 

22. 

 

Каркуш Евка 

8/1, 8/2, 8/3 

( 6 ч.) 

 

Енглески језик / 
1/1, 1/2, 1/3 

(6 ч.) 

 

23. 

 

Бабкова Марина 

2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 

3/3, 4/1, 4/2, 4/3  

(20 ч.) 

Енглески језик  

/ 
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24. Коцић Светлана 

5/1, 5/2, 5/3, 6/3, 7/3, 

8/1, 8/2, 8/3  

(16 ч.) 

 

Немачки језик 
/ 

Библиотека 10% Библиотека 

25. Блажић Марија 

 

5/1, 5/2, 8/1, 8/2   

(8 ч.)   

Немачки језик 

Замена за Коцић 

Светлану 

/ 

26. Микулић Катарина 

 

5/1, 5/2, 5/3, 8/1, 8/2  

(20 ч.) 

 

Математика V-2 

27. Шимек Владо 

 

6/1, 6/2, 6/3 ( 12 ч.) 
Математика 

VI-2   

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 

6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 

8/2, 8/3 ( 12 ч. ) 

  

Информатика и 

рачунарство 

28. 

 

 

Томаш Јано 

 

7/1, 7/2 ( 8 ч.) Математика 

 

/ 

 

6/1, 6/2, 7/1, 7/2,  

(8 ч.)   

Немачки језик 

 

5/3, 6/3, 7/3, 8/3 

( 8 ч. ) 

Немачки језик 

Замена за Коцић 

Светлану 

29. 

 

Жарков Борислав 

 

7/3, 8/3 (8 ч.) Математика / 

30. 

 

Грозданић Ненад 

 

6/3, 7/3, 8/3 ( 6 ч. ) 

 

Физика 
/ 

31. 

 

 

 

Срдић Ана 

 

6/1, 6/2,7/1, 7/2, 8/1, 

8/2  (12 ч.) 

 

 

Физика 

 

 

VIII-1 

Од 

25.11.2020. 
 

Од 1. до 4. разреда – 1  

група ( 1 ч. ) 

 

 

Веронаука - 

словачка 
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5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 

7/2 – 3 групе ( 3 ч. ) 

 

евангелистичка 

 

 

32. 

 

Омаста Евка 

 

 

5/1, 5/2, 5/3, 6/3, 8/1, 

8/2, 8/3   

(14 ч.) 

 

Биологија 

 V-1 

 

7/1, 7/2, 8/1, 8/2 

(8 ч.) 

 

Хемија 

33. Сабо Јано 

 

6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3  

(10 ч.) 

 

Биологија 

VII-3 

 

7/3 , 8/3 (4 ч.) 

 

Хемија 

34. Куталек Зузана 

 

5/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/3  

( 9 ч. ) 

 

Историја 

 

/ 

35. 
Желмира 

Светликова 
Боловање 

Историја 
/ 

36. Јурица Мирослав 
5/1, 5/3, 6/1, 6/2, 

7/1,7/2, 8/2 (12 ч.) 

 

Историја 

 

VII-2 

37. 
Тимотијевић 

Зорица 

 

5/2, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 

( 8 ч. ) 

 

 

Географија 
/ 

38. Омаста Елена 

 

5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 

8/1, 8/2 

(13 ч. ) 

 

 

Географија / 

39. Томаш Павел 

 

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 

6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 

8/2   (14 ч.)  Музичка култура 

До 

28.12.2020. 

због 

одласка у 

привремен

у пензију 

Обавезне наставне 

активности- хор и 

оркестар 
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Библиотека 5% Библиотека 

40. 
Томаш Павел 

(млађи) 

 

8/3 (1 ч.) 

Музичка култура 

 

/ 

 

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 

6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 

8/2     

(14 ч.) 

 

Од 

22.01.2021. 

41. Бојковић Сања 

 

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 

6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 

8/2, 8/3   

( 15 ч. ) 

 

Ликовна култура 

 

VIII-3 
 

5/1, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 

8/3 ( 3 ч. ) 

 

Грађанско 

васпитање 

Библиотека 5% Библиотека 

42. Фаркаш Јожо 
5/1, 5/2, 5/3, 6/3, 7/1, 

7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3  

( 20 ч.) 

Техника и 

технологија / 

43. Ушјак Растислав 
6/1, 6/2  

( 4 ч. ) 

Техника и 

технологија 
/ 

44. Урбан Павел 

 

5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 

8/1, 8/3 

( 14 ч.) 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање / 

 

5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 

8/1 

 

Обавезне 

физичке 

активности 

45. Томаш Мирослав 

 

6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/2  

( 10 ч. ) 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 
/ 

 

6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/2, 

8/3 

 

Обавезне 

физичке 

активности 
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46. 
Доша – Стано   

Дарина 

 

II / 4 

IV/4 

V/4 

VII/4 

Разредна настава 

( одељење 

ученика са 

сметњама у 

развоју – млађи 

разреди ) 

II / 4 

IV/4 

V/4 

VII/4 

47. Ана Бабка 

 

VIII/ 4 

Разредна настава 

( одељење 

ученика са 

сметњама у 

развоју – старији 

разреди ) 

VIII/ 4 

48. Гогош Нада 

II/5 

V/5 

VI/5 

Разредна настава 

( аутистичко 

одељење ) 

II/5 

V/5 

VI/5 

49. Тодоровић Веселин 

1/3, 2/3, 3/3 – 1 група 

( 2 ч. ) 

5/3, 6/3, 7/3, 8/3 – 2 

групе ( 2 ч. ) 

Веронаука – 

српска 

православна 
/ 

50. Шајн Љиљана 

1/3, 3/3, 4/3 – 1 група 

( 2 ч. ) 

5/3, 6/3, 8/3 – 1 група 

( 2 ч. ) 

Ромски језик са 

елементима 

националне 

културе 

/ 

51. Валовец Вјера Од I до IV разреда 
Продужени 

боравак 
/ 

  

Поред обавезних наставних активности у оквиру радне недеље, наставници су имали 

одређен проценат за припреме, наставу на даљину, допунску и додатну наставу, припремну 

наставу, старешинство, друштвено користан рад, слободне активности, дежурство, писмене 

задатке и др. 

У продуженом боравку су били у току године ангажовани и следећи наставници: Ката 

Павела, Гордана Станисављевић, Радојковић Слађана, Дарина Доша Стано, Ана Бабка, 

Татјана Шипицки, мед.сестра Тања Чех и други по потреби. 
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6. Циљеви школе у минулој школској години 
 

6.1. ГЛОБАЛНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ СУ БИЛИ ДЕФИНИСАНИ НА ОСНОВУ: 

• законских аката, правилника и важећих наставних планова 

•   обавезних школских докуманата 

МЕЂУ ЦИЉЕВЕ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА СПАДАЛИ СУ: 

- обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;  

- обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и 

одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према 

насиљу;  

- шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост 

ученика у систем образовања и васпитања;  

- развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

- развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

- континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

- развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се 

мења;  

- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, 

ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

- развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и 

стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и 

развојем савремене науке и технологије;  

- развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења;  

- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота;  

- развијање позитивних људских вредности;  

- развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства;  

- развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  
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- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости;  

- развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и 

културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање 

и очување националне и светске културне баштине;  

- повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 

смањеним напуштањем школовања;  

- повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању.  

 

6.2 ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ БИЛИ СУ ДЕФИНИСАНИ НА ОСНОВУ: 

• школских докумената 

•   ресурса са којима Школа располаже,  

•   анализе постигнитих резултата у протеклом периоду. 

 

1. САРАДЊА И КООПЕРАТИВНОСТ НАСТАВНОГ КОЛЕКТИВА: 

• Међусобна сарадња свих учесника у наставном процесу у праћењу и усаглашавању 

рада колега једнаких по образовању и позицији унутар стручног образовања, 

• препознавање и величање добре праксе и снага, 

• прихватање културе отвореног примања и давања искрених, подстичућих, кључних, 

конструктивних и стриктних повратних информација, 

• давање и примање професионалних савета разматраних кроз дискусију и дијалог 

заснованих на јасним доказима или препознатој доброј пракси,  

• схватање да не постоји један „најбољи“ модел, већ да су партнери у оквиру праћења 

рада колега једнаких по образовању и позицији особе које уче унутар процеса који их 

подстиче да надограђују своје искуство.  

 

2. ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА УЧЕНИКА: 

• Јачање превентивних мера и активности у циљу заштите ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

• прилагођавање планова рада школе специфичностима одељења, 

• прилагођавање наставника захтевима и могућностима ученика, 

• прилагођавање темпа рада различитим потребама ученика, 
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• прилагођавање наставног материјала индивидуалним  карактеристикама  

ученика. 

3. ПРИПРЕМА И ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У КОЈОЈ УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА НА 

ЧАСУ 

• Примена техника рада у настави у којој ученици активно учествују у раду на часу, 

• израда радова/продуката рада ученика у настави, 

• припремање повратне информације за ученике у циљу самосталног решења 

задатка или напредовања у учењу, 

• примењивање техника и метода у настави које ће ученицима омогућити да 

образложе како су дошли до решења. 

4. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УСПЕШНОСТИ И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

• Анализирање постигнуте просечне оцене на завршним испитима у односу на 

претходну годину, 

• праћење ефеката напредовања ученика који похађају допунску наставу,  

• праћење броја ученика који су напустили школовање - у односу на претходну 

годину, 

• после извршених анализа предлагати даље мере и подршку ученицима,  

• успоставити сарадњу са породицом у циљу веће информисаности и пружања 

помоћи ученику, 

• праћење и анализа свих случајева насилног понашања,  

• пружање подршке Ученичком парламенту. 

 

Школа је задњих година доста средстава уложила у реновирање и поправку зграде, тако 

да су видно побољшани услови рада, и уопште амбијент у школи. За ову школску годину, у 

току летњег распуста реновиране су учионице за прваке, а такође је реновиран и кров на 

новом делу школе. Набављена су потребна наставна средства. 

 

И даље ће се радити на побољшању квалитета услова рада, а такође ће се акценат 

стављати и на правилно одржавање, хигијену и чување целокупног инвентара школе, као и 

естетско уређење како зграде школе, тако и њеног дворишта и шире околине. 

Од надлежних у СО Ковачица, као и путем пројеката, и даље ће се тражити  нова 

финансијска средства за набавку савременије школске опреме и наставних средстава. Нова 

финансијска средства ће се тражити и од спонзора, донатора, родитеља ученика, како би се 

новчаним средствима, али и новим идејама допринело унапређењу услова рада и иновирању 

образовно-васпитног рада и целокупног боравка  у школи. 
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7. ЗАДАЦИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ БИЛИ СУ: 

Област Задаци и активности Носиоци активности 

 

НАСТАВА  

НАСТАВНИ   

ПЛАН  И   

ПРОГРАМ 

Трудили смо се да искоришћеност 

опреме, средстава и простора буде већа 

Хигијенско, естетско и функционално су 

сређивани кабинети и учила која су се 

користила.  

Руководиоци стручних већа и 

предметни наставници 

На основу темељне анализе  и 

непосредног увида у нови наставни план 

и програм развијали смо селективан и 

функционалан приступ  изради 

оперативних и глобалних 

плановаоријентисаних на исходе. 

Сви наставници у сарадњи са 

педагошко психолошком 

службом  

Стварали смо услове за квалитетнију и 

ефикаснију наставу 

Израђивани су дидактички материјали за 

наставу. 

Сви наставници у сарадњи са 

педагошко психолошком 

службом 

Развијали смо међупредметне 

компетенција, повезивали садржаје у 

оквиру сродних, као и свих осталих 

предмета који су предвиђени планом и 

програмом, организовање угледних 

часова из сродних предмета. 

Сви наставници у сарадњи са 

педагошко психолошком 

службом 

 

 Осавремењивали смо наставу 

увођењем мултимедијалних 

учила и помагала. Спровођена је 

методичка обука наставника 

кроз семинаре и непосредне 

међусобне контакте, као и 

реализоване посете часова 

колегама ради размена искуства. 

Наставници у сарадњи са 

наставницима информатике и 

психолошко педагошка служба 

Тимски смо радили у планирању 

и припремању наставе. 

Сви наставници у сарадњи са 

педагошко психолошком службом 
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Појачали смо активности на  

уводним часовима у циљу 

сагледавања целине градива, као 

и завршна евалуација часа. 

Предметни наставници и педагог 

Израдили смо календаре 

контролних вежби и писмених 

задатака. 

Стручна већа у сарадњи са 

педагошко-психолошком службом 

САДРЖАЈИ 

РАДА  СА 

УЧЕНИЦИМА 

Подстицана је партиципација 

ученика у доношењу одлука и 

подстицане су ученичке 

иницијатива; 

  

 

Савет родитеља, Ученички парламент, 

одељењске старешине, педагошко 

психолошка служба 

Спровођене су мере за 

стимулисање позитивног 

понашања и рада ученика: 

-ученици су похваљивани на 

сваком тромесечју  – на 

одељенским већима 

- успеси ученика као и 

њихове дипломе се јавно су 

истицане  

- афирмисани су сви 

позитивни облици понашања 

Одељењска већа, Наставничко веће и 

одељењске старешине  

  

Развијана је одговорност 

ученика и самовредновање 

њиховог сопственог рада; 
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Посебна пажња је посвећена 

различитим специфичним 

категоријама ученика и ученика из 

осетљивих група 

Одељењске старешине, предметни 

наставници, Ученички парламент и 

педагошкопсихолошка служба 

Радили смо на побољшању 

протока информација - 

информисање ученика о   свим 

похвалама, признањима, успесима 

- приказ и информисање 

постигнутог успеха сваког  

појединог ученика  

Руководство Школе, одељењске 

старешине и педагог 

САРАДЊА СА 

РОДИТЕЉИМА 

Радили смо на развоју ближе 

сарадње ученик, родитељ - 

одељењски старешина, педагошко 

-психолошка служба, руководство 

школе а у циљу постизања бољих 

резултата и успеха ученика, као и 

на подизању квалитета наставе 

Подстицали смо реализацију 

сарадње са родитељима, гостовање 

родитеља на часовима и директно 

учешће у обради наставних 

садржаја, упознавање ученика са 

специфичним вештинама 

појединих родитеља, учешће у 

сређивању просторија школе, у 

организовању ваннаставних 

активности 

Педагог и психолог, одељенске 

старешине, родитељи 

 

Задаци школе који произлазе из обавезних докумената и постојећих активности, које се 

реализују на нивоу школе: 

  1.  Школски развојни план - приоритетне области : 

- Настава и учење 

- Образовна постигнућа ученика 

- Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 
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  2. У току школске године рађено је самовредновање рада школe: 

 Кључне области квалитета:  

3. Образовна постигнућа ученика, односно следеће стандарде: 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења; 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика 

 Извештај о самовредновању је посебан документ предат на наставничком већу 13.8.2021. 

 

  3. У пколи је спровођено електронско вођење дневника – ЕС ДНЕВНИК за које су 

створени услови у смислу појачане интернет мреже и дигитализације учионица, као и набавке 

неопходне опреме. 

  

4. Као сертификована школа УНИЦЕФ-овог пројекта Моја школа-школа без насиља, и 

чланица Међународних школа мира спроводили смо активности на смањењу свих видова 

насиља: 

- превентивне активности забавног карактера, спортске активности, едукативне 

радионице, 

- интервентне активности, које спроводи Тим за заштиту од насиља  

- одељењска и школска правила понашања,  

- формирање Вршњачког тима,  

- формулари за пријаву насиља,  

- активности везане за развијање спољашње заштитне мреже. 

Посебан акценат ће је стављен на активности везане за превенцију дигиталног насиља. 

 

   5. Наша школа је једна од образовних установа у Војводини које реализују програм „За 

чистије и зеленије школе у Војводини“.  

      На овај начин деца и родитељи уче како треба да се понашају према отпаду, да га 

сортирају и предају тамо где му је место, јер на тај начин чувамо себе и целу планету. 

Еколошка секција је саставила посебан извештај о својим активностима али због 

епидемије Ковид-а многе активности из овог сегмента рада школе нису могле да буду 

спроведене. 

Наша школа је ове школске године од Аутономне покрајине Војводине по пети пут 

добила признање за успешан рад приликом учешћа у пројекту „За чистије и зеленије школе у 

Војводини“. Признање су примили наставница хемије Евка Омаста и наш домар Јурај Цицка. 
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4) Остало 

- Поједини делови програма су били усклађени са новим Правилницима о наставном 

плану и програму у првом, другом, петом и шестом разреду. Као новину ови правилници 

предвиђају учење усмерено на исходе и пројектну наставу, где ученици постају активни 

учесници процеса учења. Ове године смо имали и нови предмет у првом разреду под називом 

Дигитални свет. 

- И ове године је спровођено електронско вођење дневника (ЕсДневник), за које су 

створени услови у смислу дигитализације учионица и набавке неопходне опреме. 

- Као сертификована школа УНИЦЕФ-овог пројекта Моја школа-школа без насиља, и 

чланица Међународних школа мира идаље су спровођене активности на смањењу свих видова 

насиља: превентивне активности, интервентне активности, које спроводи Тим за заштиту од 

насиља, формирање Вршњачког тима, ... Ов егодине ј епосебан акценат стављен на заштиту 

од дигиталног насиља. 

- Школа је у току године аплицирала на разне пројекте, како би обезбедила средства како 

за санацију објекта, набавку савремених наставних средстава, тако и за реализацију 

иновативних активности. 

- У школи је и даље функционисало одељење продуженог боравка, јер постоји велика 

заинтересованост родитеља а самим тим и потреба за овим видом активности. У овом 

одељењу се налазе и ученици из социјално угрожених породица, за које је боравак бесплатан. 

- И ове године је за изборну наставу спроведен поступак изјашњавања родитеља, по 

упутствима Министарства просвете. У првом и другом циклусу родитељи су се определили за 

изборне предмете Чувари природе, Хор и оркестар и Цртање, сликање и вајање. Школа је у 

складу са препорукама Mинистарства просвете организовала,  и учење словачког и ромског 

језика са елементима националне културе, као изборне  и факултативне предмете,  јер 

постоји заинтересованост ученика за ове језике. Што се тиче другог страног језика као 

обавезног изборног наставног предмета, у другом циклусу у школи се учио немачки језик. 

- Школа је задњих година доста средстава уложила у реновирање и поправку зграде, тако 

да су видно побољшани услови рада, и уопште амбијент у школи. И у току ове школске 

године и током летњег распуста у нашој школи обављени су радови на замени прозора и врата 

на појединим кабинетима у нашој школи (дрвена столарија замењена је ПВЦ столаријом). 

Непосредно пре почетка школске 2021/2022. године саниран је и зид школске кухиње. 

Окречене су поједине учионице и канцеларије. Дакле можемо да очекујемо топлије кабинете 

и боље услове за рад како ученитка тако и наставника.  

- Дакле радило се на побољшању квалитета услова рада, а такође се акценат стављао и на 

правилно одржавање, хигијену и чување целокупног инвентара школе, као и естетско уређење 

како зграде школе, тако и њеног дворишта и шире околине. 

- Од надлежних у СО Ковачица, као и путем пројеката, и даље су тражена  нова 

финансијска средства за набавку савременије школске опреме и наставних средстава. Нова 

финансијска средства су тражена и од спонзора, донатора, родитеља ученика, како би се 

новчаним средствима, али и новим идејама допринело унапређењу услова рада и иновирању 

образовно-васпитног рада и целокупног боравка у школи. 
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Школа је задњих година доста средстава уложила у реновирање и поправку зграде, тако 

да су видно побољшани услови рада, и уопште амбијент у школи. За ову школску годину, у 

току летњег распуста реновиране су учионице за прваке, а такође је реновиран и кров на 

новом делу школе. Набављена су потребна наставна средства. 

И даље ће се радити на побољшању квалитета услова рада, а такође ће се акценат 

стављати и на правилно одржавање, хигијену и чување целокупног инвентара школе, као и 

естетско уређење како зграде школе, тако и њеног дворишта и шире околине. 

Од надлежних у СО Ковачица, као и путем пројеката, и даље ће се тражити  нова 

финансијска средства за набавку савременије школске опреме и наставних средстава. Нова 

финансијска средства ће се тражити и од спонзора, донатора, родитеља ученика, како би се 

новчаним средствима, али и новим идејама допринело унапређењу услова рада и иновирању 

образовно-васпитног рада и целокупног боравка  у школи. 
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II  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

1. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. 

Годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА, СМЕНЕ И РИТАМ РАДА 
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 Сви облици образовно-васпитног рада реализовани  су у оквиру петодневне радне недеље. 

Школа ради у две смене и то у преподневној и поподневној смени а настава се одвија у 

следећим временским интервалима: 

 

I СМЕНА - Преподневна смена – разредна настава од 7,30 – 12,55 часова, 

II СМЕНА - Поподневна смена - предметна настава од 13,00 – 20,00 часова. 

Смене – ритам рада био је измењен у односу на претходне године због  пандемије  COVID 19.  

 

 

 

 

 

I  ЦИКЛУС – РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Настава се организује свакодневно у школи уз непосредан образовно-васпитни рад. Часови 

трају по 30 минута. Због прописане физичке дистанце међу ученицима одељења са бројем 

ученика већим од 15 се деле на две групе (група А и група Б). Не деле се само одељења 1-1, 1-2, 

1-3, 2-3, 3-2 и 4-3.  Свако одељење има своју учионицу.  

Настава почиње у 7:30 за једну групу, а у 10:30 за другу групу. За термин поласка у школу 

групе се смењују на недељном нивоу. Између смена је пауза од 20 минута за чишћење и 

дезинфекцију учионица, а у оквиру једне смене (после другог часа) пауза у трајању од 15 

минута,служи за проветравање учионица. Дневно ученици имају 4 часа. Остали предвиђени 

наставни часови одржаће се онлине или на даљину. Током боравка у школи ученици су дужни 

да носе маску у свим приликама осим када седе на свом месту и прате наставу. 

 

II  ЦИКЛУС – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Постоје два модела организације наставе: 

Први модел: Настава се остварује са две паралелне групе током дана  (група А и група Б) – 

сва одељења другог циклуса осим одељења која се не деле. Одељења са бројем ученика већим 

од 15 се деле на две групе, а само одељења 5-3, 6-3, 7.2 и 7-3 се неће делити и они долазе 

свакодневно на наставу. Настава почиње у 13:30 а завршава се у 20:00. Свака група има по пет 

часова дневно. 

Други модел: Настава се остварује по комбинованом моделу са смењивањем група током 

седмице (група А и група Б) – сва одељења осим одељења која се не деле у школу долазе 

свакодневно. У једној недељи група А похађа наставу понедељком, средом и петком, а у другој 

недељи група А похађа наставу уторком и четвртком. У тим данима група Б слуша наставу на 

даљину (онлајн, преко гуглове учионице или неке друге платформе). У једној недељи група Б 

СМЕНА РАЗРЕДИ 

Први циклус 1, 2, 3, 4 + спец.од. (1-6) 

Други циклус 5, 6, 7, 8 + спец. од. (7-8) 
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похађа наставу понедељком, средом и петком, а у другој недељи група Б похађа наставу 

уторком и четвртком. У тим данима група А слуша наставу на даљину (онлајн, преко гуглове 

учионице или неке друге платформе). Одељења са бројем ученика већим од 15 се деле на две 

групе, а само одељења 5-1, 5-3, 6-3, 7.2 и 7-3 се неће делити и они долазе свакодневно на 

наставу. Наставни часови трају по тридесет минута уз пет минута између часова и један велики 

одмор између трећег и четвртог часа. Настава поподне почиње у 13:30 и траје до 17:40 часова 

(тада се завршава 7. час). У другој смени дневно ученици имају највише 7 часова. 

     Одељење деце и омладине са аутистичним сметњама, које броји укупно 3 ученика , радило 

је током целе наставне године од 7,30 до 14,30 часова, при чему се подразумева и продужени 

боравак и настава. Два ученика је наставу похађало на даљину,док је један ученик наставу 

похађао непосредно.  

     Одељење продуженог боравка је радило током наставне године од 7.00 до 15.00 часова. 

      У школи постоји електронско звоно, које регулише звоњење по утврђеном распореду 

звоњења, истакнутом на видном месту у холу и зборници школе. Електронско звоно служи и у 

сврхе обавештавања. 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – I  ЦИКЛУС 

 А ГРУПА  - Преподневна смена – разредна настава од 7:30 – 10:00 часова 

А ГРУПА 

ЧАС ТРАЈАЊЕ ОДМОР 

1. 7:30 – 8:00 5 

2. 8:05 – 8:35 15 

ПРОВЕТРАВАЊЕ 

3. 8:50 – 9:20 5 

4. 8:25 – 9:55  

 

 Б ГРУПА  - Преподневна смена – разредна настава од 10:30 – 12:55 часова 

Б ГРУПА 

ЧАС ТРАЈАЊЕ ОДМОР 

1. 10:30 – 11:00 5 

2. 11:05 – 11:35 15 

ПРОВЕТРАВАЊЕ 

3. 50:50 – 12:20 5 
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4. 12:25 – 12:55  

  

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – II ЦИКЛУС 

 А ГРУПА  - Поподневна смена – предметна настава од 13:30 – 16:30 часова 

А  ГРУПА 

ЧАС ТРАЈАЊЕ ОДМОР 

1. 13:30 – 14:00 5 

2. 14:05 – 14:35 15 

ПРОВЕТРАВАЊЕ 

3. 14:50 – 15:20 5 

4. 15:25 – 15:55 5 

5. 16:00 – 16:30  

 

 Б ГРУПА  - Поподневна смена – предметна настава од 17:00 – 20:00 часова 

БГРУПА 

ЧАС ТРАЈАЊЕ ОДМОР 

1. 17:00 – 17:30 5 

2. 17:35 – 18:05 15 

ПРОВЕТРАВАЊЕ 

3. 18:20 – 18:50 5 

4. 18:55 – 19:25 5 

5. 19:30 – 20:00  

 

 

 

НАПОМЕНА: Kод преласка на други модел наставе мењаo се и распоред звоњења за II 

циклус. 

ЧАС ТЕРМИН 
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1. 13:30 – 14:00 

2. 14:05 – 14:35 

3. 14:40 –   15:10 

ОДМОР ПРОВЕТРАВАЊЕ 

4. 15:25 – 15:55 

5. 16:00 – 16:30 

6. 16:35 – 17:05 

7. 17:10 –   17:40 

 

 

 

 

Смена Разреди Укупно ученика 

Нижи 

разреди 

1, 2, 3, 4 + одeљење ученика 

са сметњама у развоју 

217+ 5 ученика од 2-5. разреда у 

одељењу ученика са сметњама у развоју 

Виши 

разреди 

5, 6, 7, 8 + одeљење ученика 

са сметњама у развоју 

196 + 7 ученика од 6.-8. разреда у 

одељењу ученика са сметњама у развоју 

 

 
 

ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ 

 

 У школи дежурају наставници, техничка служба и школски полицајац, постављен од 

стране општинских органа. 

 Дежурство  наставника у школи је организовано за време одмора, а у складу је са 

структуром радне недеље и распоредом часова наставника. Распоред дежурства наставника се 

налази у зборници, а подаци о дежурству се воде у  Књизи дежурстава. 

             Дежурство техничке службе организовано је пре наставе, за време трајања 

часова и после наставе, по унапред утврђеном распореду. 
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             Школа је обезбеђена и видео надзором, камерама које делимично покривају 

ходнике, школско двориште и улазе у школу. 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

ПЕРИОД ЛОКАЦИЈА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

ПРЕ 

ЧАСОВА 

ДВОРИШТЕ 

Гордана 

Станисављевић 

Дарина Доша 

Стано 

Дарина 

Доша 

Стано 

Ана 

Кукучка 

Јармила Халупа 

Катарина Шимак 

Јармила 

Халупа 

Катарина 

Шимак 

Гордана 

Станисављевић 

Слађана 

Радојковић 

ХОЛ Ева Пољак Хрк 
Оливера 

Сладечек 

Ана Чипкар 

Фаркаш 

Зузана 

Петрикова 

Марина 

Бабкова 

ПРИЗЕМЉЕ 
Слађана 

Радојковић 

Ана 

Чипкар 

Фаркаш 

Оливера 

Сладечек 

Ана 

Кукучка 
Ева Пољак Хрк 

СПРАТ Иванка Мравик 
Марина 

Бабкова 

Ката Павела 

Зузана Петрикова 

Ката Павела  Иванка Мравик 

ТОКОМ 

МАЛИХ 

ОДМОРА 

ХОЛ 
Зузана 

Светликова 

Оливера 

Сладечек 

Оливера 

Сладечек 

Евка 

Каркуш 

Марина 

Бабкова 

ПРИЗЕМЉЕ 

Гордана 

Станисављевић 

Слађана 

Радојковић 

Катарина 

Каркушова 

Ана 

Чипкар 

Фаркаш 

Катарина 

Каркушова 

Ана Чипкар 

Фаркаш 

Ана 

Кукучка 

 Ката 

Павела  

Слађана 

Радојковић  

Ева Пољак Хрк 

СПРАТ 

Иванка Мравик  

Ева Пољак Хрк 

Марина 

Бабкова 

Јармила Халупа 

Катарина Шимак 

Јармила 

Халупа 

Катарина 

Шимак 

Гордана 

Станисављевић 

Иванка Мравик 

ВЕЛИКИ 

ОДМОР 
ДВОРИШТЕ  

Ева Пољак Хрк 

Дарина Доша 

Стано Гордана 

Станисављевић 

Катарина 

Каркушова 

Дарина 

Доша 

Стано 

Ана 

Кукучка 

 

Јармила 

ХалупаКатарина 

Шимак Катарина 

Каркушова 

Јармила 

Халупа 

Катарина 

Шимак 

Евка 

Каркуш 

Слађана 

Радојковић  

Зузана 

Светликова 

Гордана 

Станисављевић 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

ПЕРИОД ЛОКАЦИЈА 
ПОНЕДЕ

ЉАК 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

ПРЕ 

ЧАСОВА 

ДВОРИШТЕ  

Растислав 

Ушјак 

Јано Сабо 

Павел Урбан 
Мирослав 

Јурица 
Евка Омаста Јожо Фаркаш 

ХОЛ 
Сања 

Бојковић 
Ана Хркова 

Зорица 

Тимотијевић 
Јан Томаш Власта Кирић 

ПРИЗЕМЉЕ 
Татиана 

Брезинова 
Ана Бабкова 

Катарина 

Микулић 

Борислав 

Жарков 
Зузана Путник 

СПРАТ 
Зузана 

Куталек 

Елена 

Омаста  
Владо Шимек  Ана Срдић 

Ненад 

Грозданић 

ТОКОМ 

МАЛИХ 

ОДМОРА 

ХОЛ 
Јелена 

Лукић 

Елена 

Омаста 

Зорица 

Тимотијевић 
Евка Омаста Јожо Фаркаш 

ПРИЗЕМЉЕ 
Сања 

Бојковић 
Павел Урбан 

Катарина 

Микулић 

Борислав 

Жарков  
Власта Кирић 

СПРАТ Јано Сабо Ана Бабка Владо Шимек  Ана Срдић 
Ненад 

Грозданић 

ВЕЛИКИ 

ОДМОР 

ДВОРИШТЕ  

Растислав 

Ушјак 

Јано Сабо 

Елена 

Омаста  

Павел Урбан 

Мирослав 

Јурица  

Евка Омаста 

Мирослав 

Томаш 

Јожо Фаркаш 

Зузана Путник 

ХОЛ 
Сања 

Бојковић 
Ана Хркова 

Зорица 

Тимотијевић 
Јан Томаш Власта Кирић 

ПРИЗЕМЉЕ 
Татиана 

Брезинова 
Ана Бабкова 

Катарина 

Микулић 

Борислав 

Жарков 

Павел Томаш 

ст. 

СПРАТ 
Зузана 

Куталек 

Павел Томаш 

мл. 
Владо Шимек  Ана Срдић 

Ненад 

Грозданић 

ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ - 

УПИС У КЊИГУ 

Јелена 

Лукић 
Ана Хркова 

Мирослав 

Јурица 
Јан Томаш Јожо Фаркаш 

ХОЛ 
Зузана 

Светликова 

Оливера 

Сладечек 

Оливера 

Сладечек 

Зузана 

Петрикова 

Марина 

Бабкова 

ПРИЗЕМЉЕ 
Слађана 

Радојковић 

Ана 

Чипкар 

Фаркаш 

Ана Чипкар 

Фаркаш 

Ана 

Кукучка 
Ева Пољак Хрк 

СПРАТ Иванка Мравик 
Марина 

Бабкова 
Зузана Петрикова Ката Павела Иванка Мравик 

ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ - 

УПИС У КЊИГУ 

ДЕЖУРСТВА 

Гордана 

Станисављевић 

 

Катарина 

Каркушова 

 

Ката Павела 

 

Ана 

Кукучка 

Зузана 

Светликова 
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ДЕЖУРСТВА 

ДОДАТАК СВИ КОЈИ СУ У ШКОЛИ СУ И ДЕЖУРНИ НА ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ 

 

 

2.2 РАСПОРЕДИ ЧАСОВА 

 

I - 1 

 

ЧАСОВИ 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

1. 

Словачки ј. Математика Словачки 

језик 

Српски језик Словачки 

језик 

 

2. 

Физичко васп. Словачки 

језик 

Математика Физичко 

васпитање 

Математика 

 

3. 

Математика Свет око нас Физичко 

васпитање 

Математика Свет око нас 

 

4. 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Српски језик Грађанско 

васпитање 

ЧОС 

 

5. 

Дигитални 

свет 

Допунска 

настава 

 Словачки 

језик 

 

 

 

I - 2 

 

ЧАСОВИ 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

1. 

Словачки 

језик 

Математика Словачки 

језик 

Математика Словачки 

језик 

 

2. 

Математика Српски језик Математика Словачки 

језик 

Математика 

 Свет око нас Словачки Физичко Свет око нас Физичко 
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3. језик васпитање васпитање 

 

4. 

Ликовна 

култура 

Физичко 

васпитање 

Музичка 

култура 

Грађанско 

васпитање 

Енглески 

језик 

 

5. 

Дигитални 

свет 

Допунска 

настава 

 ЧОС Српски језик 

 

I - 3 

 

ЧАСОВИ 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

1. 

Српски језик Српски језик Математика Физичко 

васпитање 

Српски језик 

 

2. 

Математика Математика Српски језик Математика Свет око нас 

 

3. 

Музичка 

култура 

Енглески 

језик 

Ликовна 

култура 

Српски језик Математика 

 

4. 

Физичко 

васпитање 

Свет око нас Дигитални 

свет 

Енглески 

језик 

Физичко 

васпитање 

 

5. 

Грађанско/ 

Веронаука 

Словачки 

/Ромски језик 

Допунска 

настава 

ЧОС Словачки 

/Ромски језик 

 

 

II -1 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Словачки језик Словачки језик Словачки језик Словачки језик Словачки језик 

2. Математика Физичко и 

здр.в 

Математика Математика Математика 

3. Физичко и 

здр.в 

Српски као 

нематерњи 

језик 

Српски као 

нематерњи 

језик 

Физичко и 

здр.в 

Ликовна 

култура 

4. Свет око нас Математика Музичка Грађанско Ликовна 
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култура васп. култура 

5. ЧОС Енглески језик Пројектна 

наст. 

Свет око нас Енглески језик 

6. Допунски час     

 

II -2 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Енглески језик Математика Словачки језик Математика Српски као 

нематерњи 

језик 

2. Математика Физичко и 

здр.в 

Математика Словачки језик Математика 

3. Физичко и здр. 

в 

Словачки језик Енглески језик Физичко и здр. 

в 

Словачки језик 

4. Словачки језик Српски као 

нематерњи 

језик 

Свет око нас Грађанско 

васп. 

Ликовна 

култура 

5. Свет око нас Пројектна наст Допунски час Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

6. ЧОС     

 

 

 

 

 

II -3 

Ред. 

бр. 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. 
Енглески 

језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски 

језик 
Математика 

Српски 

језик 
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3. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Математика 
Музичка 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна култура 

4. 
Српски 

језик 
Свет око нас 

Енглески 

језик 
Свет око нас Ликовна култура 

5. 

Грађанско 

васпитање/ 

Веронаука 

Словачки јез. 

са елем. нац. 

културе 

Пројектна 

настава 

Словачки јез. 

са елем. нац. 

културе 

Допунска настава 

6. ЧОС     

 

III -1 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

Математика 

Словачки 

језик 

 

Математика 

 

Енглески 

језик 

2. Математика Словачки 

језик 

Природа и 

друштво 

Словачки 

језик 

Математика 

3.  

Словачки 

језик. 

Природа и 

друштво 

Математика Српски 

језик 

Српски 

језик 

4.  

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

5.  Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 

Пројектна 

настава 

Словачки 

језик 

6.  ЧОС  Допунска 

настава 

 

 

III-2 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Словачки 

језик 

Енглески језик Српски 

језик 

Словачки 

језик 

Математика 
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2. Математика Словачки 

језик 

Словачки 

језик 

Енглески језик Српски 

језик 

3. Српски 

језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Математика Математика Словачки 

језик 

4. Природа и 

друштво 

Математика Ликовна 

култура 

Грађанско 

васпитање 

Природа и 

друштво 

5. 
Пројектна 

настава 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

6. Допунска 

настава 

ЧОС    

 

III – 3 

Ред.бр. 

часа 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. 
Српски 

језик 
Математика 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

2. Математика 
Енглески 

језик 

Српски 

језик 
Математика Математика 

3. 
Музичка 

култура 

Природа и 

друштво 
Математика 

Енглески 

језик 

Српски 

језик 

4. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски језик 
Пројектна 

настава 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 

5. 

Грађанско 

васпитање/ 

Веронаука 

 

Словачки 

јез. са елем. 

нац. 

културе/ 

Ромски језик 

Ликовна 

култура 

Словачки јез. са 

елем. нац. културе/ 

Ромски језик 

6. ЧОС   
Допунска 

настава 
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IV – 1 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски 

језик 

Математика Енглески 

језик 

Математика Математика 

2. Математика Словачки 

језик 

Словачки 

језик 

Српски 

језик 

Ликовна култура 

3. Словачки 

језик 

Музичка 

култура 

Математика Словачки језик Ликовна култура 

4. Природа и 

друштво 

Чувари 

природе. 

Српски 

језик 

Грађанско 

васпитање/Веронау

ка 

Енглески 

језик 

5. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Природа и друштво Словачки језик 

6. ЧОС Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

  

 

 

 

 

 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. 

Математика 

Српски као 

нематерњи 

језик 

Математика Словачки језик Математика 

2. Српски језик Словачки језик Словачки језик Математика Словачки језик 

3. Природа и 

друштво 
Математика 

Музичка 

култура 

Природа и 

друштво 
Енглески језик 

4. 
Словачки језик Енглески језик 

Чувари 

природе 

Грађанско 

васпитање 

Ликовна 

култура 

5. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски као 

нематерњи 

језик 

Ликовна 

култура 

6.     ЧОС 



Годишњи извештај о раду школе 

Школска 2020/2021. година 

59 

 

IV -3 

 

 

V-1 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 Биологија Математика Словачки 

језик 

Енглески 

језик 

Словачки 

језик 

2 Немачки језик ЧОС Музичка 

култура 

Словачки 

језик 

Информатика 

и 

рачунарство 

3 Словачки 

језик 

Словачки 

језик 

Математика Ликовна 

култура 

Математика 

4 Српски као 

нематерњи 

језик 

Биологија Физичко 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Немачки 

језик 

5 Физичко 

васпитање 

Географија Српски као 

нематерњи 

Математика Физичко 

васпитање 

6 Верска 

настава 

СЕАВЦ 

Српски као 

нематерњи 

језик 

Историја Техничко и 

информатичко 

образовање 

Енглески 

језик 

7    Техничко и Музичка 

 

ЧАСОВИ 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

1. 

Музичка 

култура 

Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Природа и 

друштво 

Математика 

 

2. 

Српски језик Српски језик Математика Српски језик Енглески 

језик 

 

3. 

 

Математика 

 

Математика 

 

Српски језик 

 

Математика 

 

Српски језик 

 

4. 

Енглески 

језик 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Чувари 

природе 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна култура 

 

5. 

Грађанско 

васпитање/ 

Веронаука 

Словачки 

јез. са елем. 

нац. културе/ 

Ромски језик 

Словачки 

јез. са елем. 

нац. културе/ 

Ромски језик 

Додатна 

настав 

Ликовна култура 

6. ЧОС  Допунска 

настава 
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информатичко 

образовање 

култура 

 

V-2 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Немачки језик Енглески 

језик 

Историја Математика Српски као 

нематерњи 

јез. 

2. Српски као 

нематерњи ј. 

Словачки 

језик 

Математика ЧОС Биологија 

3. Математика Ликовна 

култура 

Словачки 

језик 

Информатика и 

рачунарство 

Географија 

4. Словачки 

језик 

Ликовна 

култура 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

5. Музичка 

култура 

Математика Техничко и 

информатичко 

образовање 

Словачки језик Немачки језик 

6. Грађанско 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Енглески 

језик 

Биологија Словачки 

језик 

7.   Српски као 

нематерњи 

Музичка 

култура 

 

 

V-3 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Информатика 

и рачунарство 

Физичко 

васпитање 

Математика Ликовна 

култура 

Енглески језик 

2. Немачки језик Математика Географија Ликовна 

култура 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

3. Биологија Музичка 

култура 

Српски језик Математика Техничко и 

информатичко 

образовање 
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4. Историја ЧОС Биологија Музичка 

култура 

Математика 

5. Српски језик Српски језик Енглески 

језик 

Српски језик Српски језик 

6. Грађанско 

васпитање 

 Физичко 

васпитање 

Словачки језик 

са елементима 

Физичко 

васпитање 

7.   Словачки 

језик са 

елементима 

Немачки језик  

 

VI -1 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Словачки 

језик 

ЧОС Словачки 

језик 

Информатика и 

рачунарство 

Словачки 

језик 

2. Физика Географија Физика Географија Енглески 

језик 

3. Српски као 

нематерњи 

језик 

Биологија Ликовна 

култура 

Математика Математика 

4. Математика Словачки 

језик 

Математика Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

5. Историја Физичко 

васпитање 

Немачки 

језик 

Словачки језик Српски као 

нематерњи 

6. Физичко 

васпитање 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Енглески 

језик 

Верска настава 

СЕАВЦ 

Немачки језик 

7. Грађанско 

васпитање 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Српски као 

нематерњи 

језик 

Биологија Историја 

 

VI-2 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
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1. Словачки 

језик 

Српски као 

нематерњи 

Ликовна 

култура 

Словачки језик Математика 

2. Математика Математика Словачки 

језик 

Српски као 

нематерњи 

језик 

Немачки језик 

3. Техничко и 

информатичко 

образовање 

Географија Физика Физика Физичко 

васпитање 

4. Техничко и 

информатичко 

образовање 

Енглески 

језик 

Математика Географија Словачки 

језик 

5. Биологија Физичко 

васпитање 

Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Историја 

6. Информатика 

и рачунарство 

Немачки 

језик 

ЧОС Биологија Српски као 

нематрњи јњз. 

7. Грађанско 

васпиање 

 Историја Физичко 

васпитање 

 

 

 

 

VI-3 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Техничко и 

информатичко 

образовање 

Физика Немачки 

језик 

Математика Физика 

2. Техничко и 

информатичко 

образовање 

Физичко 

васпитање 

Историја Енглески језик Физичко 

васпитање 

3. Математика Математика Математика Биологија Биологија 

4. Информатика 

и рачунарство 

Српски језик Географија Српски језик Српски језик 

5. Историја Ликовна Српски језик Немачки језик Енглески језик 
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култура 

6. Физичко 

васпитање 

Словачки 

језик са 

елемент. 

ЧОС Словачки језик 

са елементима 

нац. 

Географија 

7. Грађанско 

васпитање 

 Музичка 

култура 

  

 

VII-1 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Историја Словачки 

језик 

Физика Физичко 

васпитање 

Историја 

2. Физика Енглески 

језик 

Биологија Хемија Словачки 

језик 

3. Биологија Немачки 

језик 

Немачки језик Географија Информатика 

и рачунарство 

4. Математика Географија Српски као 

нематерњи 

језик 

Математика Математика 

5. Словачки 

језик 

Математика Физичко 

васпитање 

Словачки језик Музичка 

култура 

6. Српски као 

нематерњи јез. 

Ликовна 

култура 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Српски као 

нематерњи јез. 

Хемија 

7. Грађанско 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Верска настава 

СЕАВЦ 

Енглески језик 

 

VII-2 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Ликовна 

култура 

Математика Словачки 

језик 

Биологија Немачки језик 
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2. Биологија Словачки 

језик 

Српски као 

нематерњи 

јез. 

Физичко 

васпитање 

Исорија 

3. Српски као 

нематерњи јез. 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Историја Математика Словачки 

језик 

4. Словачки 

језик 

Техничко и 

информатичко 

образовање а 

Физика Физика Енглески 

језик 

5. Математика Хемија Немачки 

језик 

Географија Математика 

6. Физичко 

васпитање 

Информатика 

и рачунарство 

Хемија Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

7. Грађанско 

васпитање 

Географија Енглески 

језик 

Верска настава 

СЕАВЦ 

Српски као 

нематерњи 

језик 

 

VII-3 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Историја Биологија Математика Немачки језик Физичко 

васпитање 

2. Енглески 

језик 

Српски језик Ликовна 

култура 

ЧОС Математика 

3. Српски језик Физика Географија Српски језик Српски језик 

4. Физичко 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

Енглески 

језик 

Биологија Физика 

5. Математика Техничко и 

информатичко 

образовање 

Историја Хемија Географија 

6. Хемија Техничко и 

информатичко 

образовање 

Немачки 

језик 

Математика Музичка 

култура 

7. Грађанско Информатика Словачки 

језик са 

Словачки језик 

са 
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васпитање и рачунарство елем.културе елем.културе 

 

VIII-1 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Физичко 

васпитање 

Информатика 

и 

рачунарство 

Музичка 

култура 

Хемија Словачки 

језик 

2. Математика Ликовна 

култура 

Физика Географија Математика 

3. Историја Биологија Биологија Физичко 

васпитање 

Немачки језик 

4. Немачки језик Математика Историја Математика Хемија 

5. Физика Словачки 

језик 

ЧОС Енглески језик Техничко и 

информатичко 

образовање 

6. Словачки 

језик 

Географија Словачки 

језик 

Српски као 

нематерњи јез. 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

7. Српски као 

нематерњи јез. 

Енглески 

језик 

 Грађанско 

васпитање 

Физичко 

васпитање 

 

VIII-2 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Математика Географија Математика Техничко и 

информатичко 

образовање 

Словачки 

језик 

2. Историја Математика Словачки 

језик 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Географија 

3. Немачки језик Физичко 

васпитање 

Српски као 

нематерњи 

јез. 

Словачки језик Историја 
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4. Ликовна 

култура 

ЧОС Хемија Биологија Математика 

5. Информатика 

и рачунарство 

Словачки 

језик 

Биологија Физика Хемија 

6. Музичка 

култура 

Енглески 

језик 

Физика Физичко 

васпитање 

Српски као 

нематерњи јез. 

7. Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

 Енглески језик Немачки језик 

 

VIII-3 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Ликовна 

култура 

ЧОС Биологија Хемија Географија 

2. Српски језик Физика Математика Српски језик Математика 

3. Историја Физичко 

васпитање 

Информатика 

и 

рачунарство 

Физичко 

васпитање 

Физика 

4. Немачки језик Хемија Географија Немачки језик Српски језик 

5. Биологија Енглески 

језик 

Историја Математика Техничко и 

информатичко 

образовање 

6. Математика Музичка 

култура 

Српски језик Енглески језик Техничко и 

информатичко 

образовање 

7. Словачки 

језик са 

елем.културе 

Грађанско 

васпитање 

 Словачки језик 

са 

елем.културе 

Физичко 

васпитање 
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3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  РАЗРЕДНИХ  ВЕЋА 

 

 

Руководиоци разредних већа су били: 

 

Разред Руководиоци 

I Катарина Шимак 

II Kата Павела 

III Ана Чипкар Фаркаш 

IV Слађана Радојковић 

V Јелена Лукић 

VI Владо Шимек 

VII Јано Сабо 

VIII Зузана Путник 

 

 Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одрeђеном одељењу. Оно је 

разматрало следећу проблематику: 

- расподелу дежурства, 

- усаглашавали распоред часова, 

- пратили успех и владање ученика, 

- пратили реализацију ИОП-а и индивидуализације, 

- похваљивали и награђивали ученике, 

- утврђивали реализацију наставних и ваннаставних активности, 

- утврђивали распоред школских писмених и контролних задатака, 

- договарали се око организације екскурзија и школе у природи. 

 

 

 Разредно веће сачињавају наставници свих одељења једног разреда. Оно је обављало  

следеће послове: 

 

 

- организовало образовно-васпитни рад, 

- пратило рад и резултате ученика,  

- предлагало мере за побољшање услова рада, 

- утврђивало оцене и општи успех ученика, 

- похваљивало ученике и изрицало васпитно-дисциплинске мере, 

- давало предлоге за екскурзије, излете и посете, 

- вршило друге послове у складу са општим актима школе. 

  

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

НАЗИВ: Разредно веће првог разреда 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Разредно веће првог разреда састајало се са педагогом/психологом школе 8 пута ове школске 

године са следећим дневним редом: 

15.09.2020.  План и Програм Одељењског већа 

                        Избор руководиоца  Одељењског већа 

29.09.2020. Анализа предузетих мера поводом ситуације пандемије Covid 19, 
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                    Чување школске имовине, Дежурство 

27.10.2020. Анализа образовно – васпитног рада на крају 1. квартала, 

                      Владање ученика 

16.12.2020. Анализа образовно- васпитног рада на крају првог полугодишта 

                      Владање ученика 

11.02.2021. Анализа рада и напредовања првака; - Ученици са тешкоћама у  

                       раду;        

25.03.2021. Избор уџбеника за школску 2021./ 2022. годину.  

30.03.2021. Анализа постигнућа ученика на крају трећег квартала,  Владање  

                    ученика 

21.06.2021. Анализа образовно- васпитног рада на крају школске године 

                      Владање ученика. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:  

Разредно веће првог разреда чине следећи наставници: 

Катарина Шимак 1.1- руководилац 

Јармила Халупа 1.2 

Иванка Мравик 1.3 

Евка Каркуш, енглески језик 

Ана Срдић, верска настава 

Веселин Тодоровић, верска настава 

Вијера Томан ,српски језик 

Марина Бабкова, енглески језик 

Ева Пољак Хркова,словачки језик са елементима нац.културе 

Љиљана Шајин, ромски језик 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: Разредно веће првог разреда састајао се са 

педагогом/психологом школе 8 пута 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Планиране активности су реализоване, током  првог  и  другог  полугодишта.   

Осим ових седница имали смо и више договора,када се за то указала потреба:  

Анализа предузетих мера поводом ситуације пандемије Covid 19:ношење маски, 

дезинфекција руку и радног места, проветравање учионица, држање растојања. 

Договор око тема за родитељске састанке,  

Договор о учешћу на програмима -  8.март, Дан школе 

Размена мишљења око напредовања и владања појединих ученика. 

Све актвности су одржане са успехом.                

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Катарина Шимак 

 

 

 

 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

НАЗИВ:  РАЗРЕДНО ВЕЋЕ 2. РАЗРЕДА 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

- Усвајање плана рада за шк. 2020/21. годину 

- Корекција наставног плана и програма, због пандемије COVID-a 19 по предлогу 

Министарства просвете, распоред часова 

- Организовање допунске наставе 

- Доношење плана рада Разредног већа 
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- Избор руководиоца РВ 

- Евидентирање ученика са тешкоћама у савладавању градива 

- Усаглашавање планова ИОП-а и планова индивидуализације 

- Анализа предузетих мера поводом ситуације пандемије Covid 19 

- Чување школске имовине 

- Дежурство 

- Анализа образовно-васпитног рада и владање ученика на крају сваког квартала школске 

2020/2021. године 

-  Спровођење мера током пандемије Covid 19; 

- Анализа индивидуализације и ИОП-а (предлог мера) 

- Предлог похвала за одличан успех и владање 

- Анализа рада и подношење извештаја  

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:    

Ката Павела - руководилац 

Зузана Светликова – члан тима 

Зузана Петрикова – члан тима 

Марина Бабкова – члан тима 

Вјера Томан – члан тима 

Ана Хркова – члан тима 

Ана Срдић – члан тима 

Веселин Тодоровић – члан тима 

Вјера Валовец – члан тима 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 

Број састанака 6. 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА:  

Ученици другог разреда укупно 52. 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

План рада је у потпуности реализован. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:  Ката Павела 

 

 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

НАЗИВ: Разредно веће трећег разреда  

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ:  

СЕПТЕМБАР 

1.Усвојен планарада за шк.2020/2021.год. 

2.Корекција распореда часова , Наставног плана и програма, и усвајање због епидемиолошке 

ситуације по предлогу Министарства просвете 

3.Организовање допунске наставе 

4.План и програм разредног већа 

5.Избор руководиоца РВ 

6.Евидентирање ученика са тешкоћама у развоју 

7. Усаглашавање планова ИОП –а   и  индивидуализације 

8. Извештај о двонедељном раду од почетка наставне године у измењеним условима рада и 

Правилима понашања у школи 

ОКТОБАР 

1. Анализа успеха ученика на крају првог квартала 

2. Владање ученика 

3. Анализа предузетих мера поводом ситуације пандемије Covid 19 
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4. Подршка ученицима са сметњама у развоју 

ДЕЦЕМБАР 

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

2. Владање ученика 

МАРТ 

1.Избор уџбеника за 4. разред школске 2021/2022. године 

АПРИЛ 

1.Анализа образовно-васпитног рада на крају 3.квартала 

2.Дисциплина ученика  

3.Анализа школског и општинског такмичења( математика, рецитатори) 

ЈУН 

1Анализа успеха и понашања ученика на крају школске године 

2.Реализација наставног плана и програма 

РУКОВОДИОЦИ  И  ЧЛАНОВИ:  

Руководилац – Ана Чипкар Фаркаш 

Чланови – Катарина Каркушова, Оливера Сладечек, Марина Бабкова, Вјера Томан, Ана Хрк, 

Зузана Путник, Љиља Шајн, Ана Срдич, Веселин Тодоровић 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 6 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Све актвности су реализоване. Поједини ученици су успешно учествовали на такмичењима и 

смотрама. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:  Ана Чипкар Фаркаш 

 

 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

НАЗИВ: Разредно веће 4. разреда  

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ:  

15.9.2020. 

Активност 

1. Записник са седнице Разредног већа 

Присутни: Слађана Радојковић, Гордана Станисављевић и Марина Бабкова 

Дневни ред: 

1. Усвајање плана рада за шк. 2020/21. годину 

2.Корекција распореда часова, Наставног плана и програма и усвајање због епидемиолошке 

ситуације по предлогу Министарства просвете 

3.Организовање допунске и додатне наставе 

4.План и програм Разредног већа 

5.Избор руководиоца РВ 

6.Евидентирање ученика са тешкоћама у развоју 

7. Извештај о двонедељном раду од почетка наставне године у измењеним условима рада и 

Правилима понашања у школи 

Закључак 

1.Усвојен је План рада за шк. 2020/21. годину 

2.Коригован је распоред часова, Наставни план и програм и усвојен због епидемиолошке 

ситуације по предлогу Министарства просвете 

3.Организоваће се допунска настава из матерњег језика и математике , додатна настава из 

математике 

4.Усвојен је План и програм Разредног већа 

5.Руководилац РВ је Слађана Радојковић 
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6.Ученици који имају потешкоћа похађаће допунску наставу, биће организована и додатна 

настава 

7.Поднет је извештај о двонедељном раду од почетка наставне године у измењеним условима 

рада и Правилима понашања у школи психологу школе 

 

29.9.2020. 

Активност 

Дневни ред: 

1. Анализа предузетих мера поводом ситуације пандемије Covid 19 

2.Чување школске имовине 

3. Дежурство 

4. Разно 

Закључак 

1. Анализа предузетих мера поводом ситуације пандемије Covid 19:ношење маски, 

дезинфекција руку и радног места, проветравање учионица, држање растојања. 

2. Задужење наставника за надзор, контролу и чување школске имовине и инвентара. 

3. Дежурство наставника према распореду. 

4. Разматра се увођење ужине и презување ученика. 

 

28.10.2020. 

Активност 

Дневни ред: 

- Анализа рада, успеха и дисциплине ученка на крају 1. квартала школске 2020./2021. године; 

- Примена правила мера током епидемије Covid 19 у Р Србији; 

- Разно; 

Закључак 

- На крају 1. квартала у 4. - 2 одељењу је 15 ученика (7 дечака и 8 девојчица). 

Наставу похађају 14 ученика и једна ученица онлајн. Сви ученици су савладали планиране 

садржаје према својим могућностима. Допунска и додатна настава се редовно одржавају. Сви 

су оцењени и имају позитиван успех и примерно владање. План је у потпуности остварен. 

- Мере заштите се у потпуности примењују (ношење маски, мерење температуре, 

дезинфекција учионице, ученичких места и руку, редовно проветравање учионица...) 

Присутни: Вјерка Ушјак, Марина Бабка, Ева Пољак Хрк,Слађана Радојковић, Гордана 

Станисављевић и Ана Кукучка. 

17.12.2020. 

Активност 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха на крају првог полугодишта 

2. Владање ученика 

Закључак 

На овој седници су били присутни наставници четвртих разреда, педагог и психолог школе. 

1. Анализиран је успех ученика 4.2 одељења на крају првог полугодишта и констатовано је да 

су ученици постигли следећи успех: 

одличних : 10 

врло добрих : 4 

добрих :1 ученик 

Похваљени ученици за одличан успех и примерно владање: Иван Бовђиш, Ања Кошут, 

Ванеса Вењарски и Патрисиа Сретеновић. 

2. Сви ученици имају примерно владање. 

31.3.2021. 
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Активност 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха на крају трећег квартала 

2. Владање ученика 

Закључак 

1. Реализација наставе одвија се редуковано због епидемиолошке ситуације. 

Ученици напредују у складу са својим могућностима, редовно долазе на наставу, укључују се 

у активности на часовима и редовно израђују домаће задатке. Позитивно су оцењени из свих 

наставних предмета. 

2. Сви ученици имају примерно владање. Поштују правила понашања у школи и придржавају 

се епидемиолошких мера заштите здравља. 

22.6.2021. 

Активност 

Записница са седнице разредног већа, 22. 06. 2021. 

Присутни на Разредном већу: Вјера Ушјак- психолог школе, Ана Кукучка, Слађана 

Радојковић, Гордана Станисављевић - учитељице четвртих разреда. 

Дневни ред: 

1.Анализа образовно-васпитног рада, успех ученика 

2.Владање ученика 

Закључак 

Анализиран је образовно-васпитни рад на крају другог полугодишта. Сви ученици имају 

примерно владање. 

Разредно веће је било сагласно са свим предлозима. 

РУКОВОДИОЦИ  И  ЧЛАНОВИ: Иванка Мравик, Катарина Шимак, Јармила Халупа, Евка 

Каркуш,, Зузана Путник, Љиљана Шајн, Веселин Тодоровић, Ана Срдић 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 6 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Све актвности су реализоване. Поједини ученици су успешно учествовали на такмичењима и 

смотрама. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:  Слађана Радојковић 

 

 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

НАЗИВ: Разредно веће ученика са сметњама у развоју од 1.-8. разреда и одељење ученика са 

сметњама из спектра аутизма. 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Годишњи план Стручног већа дефектолога обухватио је 

 - планирања и програмирања образовно-васпитног рада 

 - праћења и вредновање образовно-васпитног рада ИОП2,  

- рад са  наставницима,  

- рад са  ученицима, 
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 - рад са родитељима, односно старатељима,  

- рад са директором, стручним сарадницима,  

- рад у стручним органима и тимовима,  

- сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе,  

- вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.  

 Одржан је Тематски дан – „Дан планете Земље“ (одељење ученика 2/4 разреда и одељење 

ученика са сметњама у развоју), и припремљена је тематска изложба поводом тога у холу 

школе где су били изложени радови ученика . 

РУКОВОДИОЦИ  И  ЧЛАНОВИ:  

У школској 2020/2021 години чланови Стручног већа дефектолога су били: Дарина Доша 

Стано, дефектолог-руководилац Стручног већа, 

Нада Гогош,дефектолог- члан,  

Ана Бабка, дефектолог-члан  

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ:  

Број састанака је 4 , укупно 8 сати. 

У шк.2020/2021 планирано је и одржано 4 састанка Стручног већа дефектолога чији су 

записници са састанка приложени у регистратору у зборници као и у електронском дневнику. 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА:  11 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА:  

План рада је у потпуности реализован. 

За наредну школску годину планирано је такође четири састанка Стручног већа дефектолога. 

План рада биће донешен на наредној седници Стручног већа дефектолога планираног за 

23.08.2021. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:  Дарина Доша Стано 

 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

НАЗИВ: Разредно веће петог разреда 
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КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Актив петих разреда састајао се 6 пута ове школске године са следећим дневним редом: 

15.9.2020. 

1. Усвојен је план рада за нову школску 2020/2021.годину. 

Учитељице су имале излагање о својим бившим одељењима и ђацима. Упознале су нас са 

појединостима и специфичностима у сваком одељењу и скренуле пажњу на евентуалне 

потешкоће. 

2. Распоред часова, као и План и програм рада школе је 

 коригован у складу са препорукама Министарства просвете. 

3.Донет је план и програм Одељенског већа петих разреда. 

 Нове разредне старешине: 5-1 Евка Омаста, 5-2 Катарина Микулић и 5-3 Јелена Лукић. 

4. За руководиоца одељенског већа одабрана је Јелена ЛУкић. 

5. Учитељице су нас упознале са особеностима сваког одељења појединачно и скренуле нам 

пажњу на евентуалне потешкоће. 

6. Састављен је план екскурзије, на првом родитељском састанку се већина родитеља 

определила за посету Свилајнцу и водопаду Лисине, планирану за 2.полугодиште. 

7.  Утврђена су правила понашања у школи , за време пандемије ковида 19. 

29.9.2020. 

1. Анализа предузетих мера у текућој ситуацији 

2. Чување школске имовине и одговорност 

3. Дежурство 

4. Разматрање предлога за ужину и преобување 

5. Ванредна седница одељенског већа 5.разреда 

6. Разно 

29.10.2020. 

Дневни ред: 

1. Успех ученика на крају првог квартала 

2. Дисциплина/владање 
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3. Додатна подршка ученицима 

4. Разно 

21.12.2020. 

1. Успех ученика на крају првог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Евалуација наставе на даљину 

4. Разно 

7.4.2021. 

Дневни ред: 

1. Успех ученика на крају трећег квартала 

2. Дисциплина/владање, изостанци 

3. Додатна подршка ученицима у онлајн настави 

4. Разно 

22.6.2021. 

1. Успех ученика на крају другог полугодишта 

2. Ученици са просеком 5,00 

3. Неоцењени ученици 

4. Потребна подршка у раду 

5. Дисциплинске мере 

6. Похваљени ученици и награде 

7. Разно 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

5-1: Евка Омаста 

5-2: Катарина Микулић 

5-3: Јелена Лукић- руководилац 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ:  

Актив петог разреда састајао се са педагогом/психологом школе 6 пута, али поред тога било је 
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и ванредних састанака одржаних у вези са чувањем школске имовине, преласком појединих 

ђака на ИОП итд.  

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Планиране активности су реализоване, током  првог  и  другог  полугодишта.   

Осим ових седница имали смо и више договора, када се за то указала потреба:  

Анализа предузетих мера поводом ситуације пандемије Covid 19: ношење маски, дезинфекција 

руку и радног места, проветравање учионица, држање растојања. 

Договор око тема за родитељске састанке,  

Договор о учешћу на такмичењима, 

Размена мишљења око напредовања и владања појединих ученика. 

Писање плана екскурзије за шести разред. 

Анализа поправних и разредних испита у августу. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАЛА: Јелена Лукић - руководилац за 2020/2021 шк.годину. 

 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

НАЗИВ: Разредно веће шестог разреда 

 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Актив шестих разреда састајао се 7 пута ове школске године са следећим дневним 

редом: 

15.9.2020. 

1. Усвајање плана рада за шк. 2020/21. годину 

2. Корекција распореда часова, Наставног плана и програма и усвајање због 

епидемиолошке ситуације по предлогу Министарства просвете 

3. План и програм Разредног већа 

4. Избор руководиоца РВ 

5. Извештај о двонедељном раду од почетка наставне године у измењеним условима рада 

и Правилима понашања у школи 29.10.2020. 

29.9.2020. 

1. Анализа предузетих мера у текућој ситуацији 

2. Чување школске имовине и одговорност 

3. Дежурство 

4. Разматрање предлога за ужину и преобување 
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5. Разно 

6.10.2020. 

1. Распоред писмених провера 

2. Месечни распоред писмених провера (измене) 

3. Допунска и додатна настава  

4. Разно 

29.10.2020. 

1. Успех ученика на крају првог квартала 

2. Дисциплина/владање 

3. Додатна подршка ученицима 

4. Разно 

21.12.2020. 

1. Успех ученика на крају првог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Евалуација наставе на даљину 

4. Разно 

7.4.2021.  

1. Успех ученика на крају трећег квартала 

2. Дисциплина/владање, изостанци 

3. Додатна подршка ученицима у онлајн настави 

4. Разно 

22.6.2021. 

1. Успех ученика на крају другог полугодишта 

2. Владање, дисциплинско - васпитне мере и похвале 

3. Разно 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

6-1: Анна Хркова 

6-2: Владо Шимек - руководилац 

6-3: Властислава Кирић  

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ:  

Актив шестог разреда састајао се са педагогом/психологом школе 7 пута, али поред тога било 

је и ванредних састанака одржаних 26.4. са темом Предлог мера подршке за ученицу 6-2 

одељења Анну Северини, као и 18.6. за 6-3 одељење и ученике са недовољним оценама. 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Планиране активности су реализоване, током  првог  и  другог  полугодишта.   

Осим ових седница имали смо и више договора, када се за то указала потреба:  



Годишњи извештај о раду школе 

Школска 2020/2021. година 

78 

 

Анализа предузетих мера поводом ситуације пандемије Covid 19: ношење маски, дезинфекција 

руку и радног места, проветравање учионица, држање растојања. 

Договор око тема за родитељске састанке,  

Договор о учешћу на такмичењима, 

Размена мишљења око напредовања и владања појединих ученика. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Владо Шимек - руководилац за 2020/2021 шк.годину. 

 

 

 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

НАЗИВ: Разредно веће седмог разреда 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

Актив седмог разреда састајао се са школе 4 пута ове школске године са следећим дневним 

редом: 

29.10.2020. 

-Успех ученика у првом кварталу, дисциплина, додатна подршка ученицима и разно. 

21.12.2020. 

-Успех ученика на крају првог полугодишта, владање и предузете мере, евалуација наставе на 

даљину и разно. 

7.4.2021.  

-Успех ученика на крају трећег квартала, дисциплина, владање, изостаци, додатна подршка 

ученицима на онлајн настави и разно. 

22.6.2021. 

- Успех ученика на крају школске године, дисциплина и васпитне мере које су биле предузете, 

разно. 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: 

7- 1: проф. Татјана Брезинова, енглески језик 

7-2: проф. Мирослав Јурица, историја 

7-3: Јан Сабо, хемија и биологија  - руководилац 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ:  
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Актив седмог разреда састајао се са педагогом/психологом школе 4 пута. 

Такође су ученици одлазили на разговоре код педагога школе Јанка Такача по потреби. Када је 

било потребна и подршка у виду консултација ради решавања проблема у појединим 

одељењима. 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Планиране активности су реализоване, током  првог  и  другог  полугодишта.   

Осим ових седница имали смо и више договора, када се за то указала потреба:  

Анализа предузетих мера поводом ситуације пандемије Covid 19: ношење маски, дезинфекција 

руку и радног места, проветравање учионица, држање растојања. 

Договор око тема за родитељске састанке,  

Договор о учешћу на такмичењима, 

Размена мишљења око напредовања и владања појединих ученика. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО: Татјана Брезинова у сарадњи са Јаном Сабом- руководиоцем за 

2020/2021 шк.годину. 

 

 

 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

НАЗИВ:  Разредно веће осмог разреда 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ: 

-Усвајање плана рада за шк. 2020/21. годину 

-Корекција распореда часова, Наставног плана и програма и усвајање због епидемиолошке 

ситуације по предлогу Министарства просвете 

-План и програм Разредног већа 

-Избор руководиоца РВ 

-Извештај о двонедељном раду од почетка наставне године у измењеним условима рада и 

Правилима понашања у школи 

-Анализа предложених мера 

-Чување имовине и одговорност 

-Дежурство 

-Ужина и преобување 

-Распоред писмених провера 

-Месечни распоред писмених провера 

-Допунска и додатна настава 
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- Успех 

-Владање ученика 

- Посебне дипломе и Вукове дипломе 

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ:   Ана Срдић, Зузана Путник, Сања Бојковић, Ана Бабка 

БРОЈ САСТАНАКА, ЧАСОВА, АКТИВНОСТИ: 7 

БРОЈ ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА: 61 

РЕЗУЛТАТИ И ЕВАЛУАЦИЈА: 

Усвојен је План рада за шк. 2020/21. годину. 

Коригован је распоред часова, Наставни план и програм и усвојен због епидемиолошке 

ситуације по предлогу Министарства просвете. 

Усвојен је План и програм Разредног већа. 

Руководилац РВ је Мариа Котвашова. 

Поднет је извештај о двонедељном раду од почетка наставне године у измењеним условима 

рада и Правилима понашања у школи психологу школе. 

Инспекцијски надзор 23.9. утврдио је адекватно спровођење мера у установи. Извештаји о 

моделу рада Б, на дневном и недељном нивоу су се редовно слали школској управи. 

Наставници су били у обавезани да потпишу документ којим потврђују да ће одговарати за 

сваки прекршај ученика у вези са школском имовином. 

Утврђен је распоред дежурства, главни дежурни наставник је дужан да на крају радног дана 

попуни чек-листу. 

Предлог ужине, родитељи да се изјасне . Два одмора од 15 минута, ужинаће се у две групе. 

Укупан износ цене ужине је 1063 динара. Преобување је било обавезно од понедељка 5.10. 

Вођена је дискусија о разлозима и одговорности, као и начинима санирања штете. 

Утврђен је план активности у оквиру Дечије недеље. Уместо кроса  због поштовања мера 

заштите, ученици су  писали литерарне радове, правили презентације и сликали радове на 

тему Др.Јанко Булик. Најбољи радови су били награђени. 

Распоред писмених провера за друго полугодиште је био израђен до краја треће недеље другог 

полугодишта.  

Месечни распоред писмених провера је био израђен до краја сваке прве недеље у месецу. 

Писмене провере дуже од 15 минута су се уносиле у е-дневник. 

Допунска и додатна настава је реализована према препорукама Министарства просвете. 

 Сви ученици на крају школске године имају позитиван успех. 

У 8-1 одељењу је било 20 ученика. 

-2 одличан 

-9 в.добар 

-9 добар 
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Примерно владање имало је 17 ученика, в.добро 3 ученика.  

Васпитно дисциплинске мере: укор одељенског старешине Александар Ленхарт, , Данијела 

Хекељ и Викторија Черњош. 

Похваљени су ученици са одличним успехом и примерним владањем: Мирослав Томан и 

Еленка Петрик. 

Из 8-1 одељења на основу правилника о награђивању ученика и на предлог одељења услове су 

испунили Мирослав Томан и Еленка Петрик. 

У 8-2 одељењу је било 18 ученика. 

-6 одличан 

-4 в.добар 

-8 добар 

Примерно владање имало је 15 ученика, в.добро 3 ученика. Васпитно дисциплинске мере: 

опмена разредног старешине Станислав Суханек, Александер Хореш, укор одељенског 

старешине Дамиан Вењарски, Иван Хорват и Мирослав Томан. 

Похваљени су ученици са одличним успехом и примерним владањем: Корнелиа Жолнаиова, 

Ладислав Вењарски, Виктор Бртка, Марина Омаста, Марина Чувар,Јарослава Цицка. 

Из 8-2 одељења на основу правилника о награђивању ученика и на предлог одељења услове су 

испунили Ладислав Вењарски, Виктор Бртка и Корнелиа Жолнаиова. 

 У 8-3 одељењу је било 20 ученика. 

-5 одличан 

-5 в.добар 

-8 добар 

- 2 довоњан 

Примерно владање имало је 14 ученика, в.добро 3, добро 2 ученика. Даниела Јонаш и Карас 

Ивона врло добро владање због 16 неоправданих изостанака, Денис паус врло добро владање 

због непримереног понашања али треба да одради ДКР, Суханек Денис добро владање због 

27 неоправданих изостанака,Петра латковић добро владање због 23 неоправдана изостанка. 

Руди Шајн има 50 неоправданих изостанака, изречен му је Укор директора на крају трећег 

квартала али је позитиван исход изостао тако да ће се на седници Наставничког већа 

одлучити да ли ће се изрећи Строги укор наставничког већа. 

Носиоци Вукове дипломе су: Нађа лакичин, Галат Душко и Пешић Михаило. 

Специјалне дипломе: Нађа Лакичин, Михаило Пешић, Филип Пјевић, Душко Галат и Анђела 

Пјевић.Кандидати за ученика генерације: Нађа Лакичин, Пешић Михаило, Галат Душко 

( успех 5,00) и Филип Пјевић- одличан успех. 

У 8-4 одељењу су била 3 ученика. 

-3 в.добар 

Примерно владање имало је 3 ученика. Ученик генерације је Михаило Пешић. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДАО:  Зузана Путник 

 


